REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO:
PROF. CLAUDEVAN FILHO

INFORMAÇÕES GERAIS
1 – DATA DA REALIZAÇÃO

07 de Setembro de 2019 (SÁBADO)
2 – HORÁRIO
Largada da caminhada: 7h20min
Largada da corrida: 7h40min
3 – LARGADA E CHEGADA
Largada e chegada ao lado da Igreja Católica São José em São José do Egito-PE.
4 – PERCURSO
4 quilômetros caminhada e 7 km corrida.
5 – CATEGORIA POR FAIXAS ETÁRIAS
Idade mínima de 14 anos (completos até a data da prova) para a prova de 7 Km (Corrida).
5.1 – Faixas etárias
CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMININA

GERAL MASCULINO

GERAL FEMININO

De 30 a 39 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 40 a 49 anos

Acima de 50 anos

Acima de 50 anos

6 – INSCRIÇÕES
As inscrições:
Inscrições, informações e cronometragem pelo site: www.uptempo.com.br

7 – TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição para participação na corrida:
A - Atletas Geral (corrida e caminhada) - R$ 53,00 +tx do site
8 – PREMIAÇÃO
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação .
Os atletas premiados na classificação geral, não serão premiados na categoria por faixa etária.
Não haverá premiação acumulativa de troféus em categorias diferentes.
O pagamento aos atletas premiados ocorrerá no dia da competição.
A caminhada não terá premiação em dinheiro, apenas medalha de participação.

8.1 – NA CLASSIFICAÇÃO GERAL – 07 QUILÔMETROS –

MASCULINA
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

R$ 500,00 + troféu
R$ 250,00
R$ 150,00

FEMININA
R$ 500,00 + troféu
R$ 250,00
R$150,00

8.2. - POR FAIXA ETÁRIA – CITADAS NO ITEM 5.1

1º LUGAR

MASCULINA

FEMININA

TRÓFEU

TRÓFEU

8.3 – ATLETAS DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

1º LUGAR

MASCULINA

FEMININA

TRÓFEU

TRÓFEU

9 – INFORMAÇÕES GERAIS
- Todos os atletas que completarem a prova, receberão medalhas de participação (Finishir).
- Somente serão premiados os atletas que apresentarem documento de identificação no ato da premiação.
- A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivo de força
maior.
– Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, de bicicleta ou
motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação;

– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso determinado pela organização. O não
cumprimento dessa condição implicará na desclassificação do atleta;
– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a ocorrer com os atletas, antes, durante e
depois da prova, sendo que todas as medidas serão tomadas para a total segurança dos concorrentes;
– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término;
- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da 1ª Caminhada e Corrida da
Independência da Terra da Poesia, especificamente, Prof. Claudevan Filho, cabendo a ele arbitrar sobre qualquer assunto
da competição.
- Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada,
o atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental;

- O valor da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova;
- Ao participar deste evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem na divulgação pós evento.
10 – ENTREGA KIT ATLETA: CAMISETA, NÚMERO DE PEITO, VISEIRA, MEDALHA (PÓS PROVA) E CHIP DE
CRONOMETRAGEM (RETORNÁVEL AO FINAL DA PROVA).
Entrega dos kits: será divulgado local e datas de entrega posteriormente nas mídias sociais, como também no site de
inscrição www.uptempo.com.br
11 – RESULTADOS DA CORRIDA
O resultado estará disponível a partir do dia 09/07/2019, no site: www.uptempo.com.br

12 – Fiscalização
A competição terá o acompanhamento da equipe organizadora.
13 – Contato do Organizador
Prof. Claudevan Filho – Whatsapp (87) 99938-8514
Email –profclaudevanfilho@yahoo.com.br

SEJAM TODOS BEM VINDOS!!!

