
 REGULAMENTO CIRCUITO LITORAL MARATONAS AQUÁTICAS E CORRIDA
PEDESTRE

               1ª  Circuito Litoral de Prova Pedestre

                           Regulamento Geral

I – DA ORGANIZAÇÃO:

               Art. 1ª - O 1ª Circuito Litoral de Prova Pedestre é realizada pela Podium Agência,
regida por este regulamento.

II – DA PARTICIPAÇÃO: 

              Art. 2º - Poderão participar da 1ª Circuito Litoral de Prova Pedestre, os atletas
inscritos junto à organização, tais como avulsos ou representantes de Clubes, Associações,
Academias, Sociedades de Bairros, Militares, Escolas e etc.

III – DA INSCRIÇÃO:

            Art.  3º -  As inscrições  deverão ser feitas  via  intenet  no site  oficial  da prova
www.circuitolitoral.com.br sendo o prazo limite  sempre às terças feiras que antecedem às
provas. O valor das inscrições é de R$ 90,00 reais no 1º lote, R$ 110,00 para o 2º lote e de R$
130,00 reais para o terceiro lote. Os prazos para cada lote estão fixados no site oficial do
evento.
/

            Art. 4º - Ao efetuar a inscrição, o atleta estará assumindo toda a responsabilidade por
qualquer  problema que por ventura ocorrer,  bem como,  declarando suas condições físicas
ideais, conhecimento do regulamento e isentando a organização e patrocinadores de qualquer
responsabilidade antes, durante e depois da prova. 

            Art. 5º - Em caso do atleta ser  menor de idade, só poderá efetuar sua inscrição
mediante a presença e autorização do Pai ou responsável,  assinando assim a sua ficha de
inscrição.

            Art. 6º - No dia da corrida, o atleta deverá usar, obrigatoriamente, camiseta para a
fixação do número de identificação em seu peito.
                           O número não poderá ser dobrado ou mutilado, sob pena de desclassificação.

            Art. 7º - No dia da prova, não serão realizadas inscrições.

      Art.  8º  -  O  atleta  que  perder  o  número  de  identificação  estará  automaticamente
desclassificado da prova. Não haverá reposição de números em nenhuma hipótese. Após o
final da prova o número deverá ser devolvido para a organização. 

          Art. 9  - Haverá durante o percurso, postos de fiscalização, com a finalidade de
fiscalizar a participação dos atletas (violação do percurso, ato de indisciplina e atitudes anti
esportivas), podendo promover a desclassificação de imediato.
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          Art. 10º - Haverá postos de água pelo percurso.

IV – DAS CATEGORIAS:

            Art. 11º - Cada atleta deverá competir dentro de sua categoria, conforme sua faixa
etária. 
           
                                
M A S C U L I N O / FEMININO
 
                  Categoria                                     Idade                             Ano de Nascimento

PETIZ I/II Até 12 anos Até 2006
JUVENIL 13 à 15 anos 2003 à 2005
JUNIOR 16 à 19 anos 1999 à 2002 
SENIOR 20 à 24 anos 1994 à 1998
MASTER 25+ 25 à 29 anos 1989 à 1993
MASTER 30+ 30 à 34 anos 1984 à 1988
MASTER 35+ 35 à 39 anos 1979 à 1983
MASTER 40+ 40 à 44 anos 1974 à 1978
MASTER 45+ 45 à 49 anos 1969 à 1973
MASTER 50+ 50 anos acima 1968 abaixo

PNE (Portadores de Necessidades 
Especiais)

V – DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO:

             Art. 12º - Serão premiados com troféus os atletas do 1º ao 3º lugar de cada categoria e
sexo.

             Art. 13º - Serão premiados com medalhas todos os atletas participantes.

VI – DO PERCURSO: 

              A prova terá o percurso de:

 Haverá limite de percurso somente para os 5 km nas categorias PETIZ I/II E JUVENIL:
masculino e feminino.
 As demais categorias poderão se inscrever na distância de sua preferência.
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          Art. 14º – Quanto às datas e horários das provas, estarão estabelecidos obrigatoriamente
no sítio Cronograma do site oficial da prova.

VII – Considerações finais:

            Art. 15º - A prova será realizada independente das condições climáticas.

            Art. 16º - Qualquer caso omisso a este regulamento, será analisado pela comissão
organizadora e técnica da organização do evento.

                         

Podium Agência de Eventos.
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