Circuito Peruíbe de Pedestrianismo 2014 - 2015
REGULAMENTO
ART. 1º - O Circuito Peruíbe de Pedestrianismo 2014 - 2015, promovido pela Atenas –
Projetos e Promoções Esportivas Ltda., com apoio da Prefeitura de Peruíbe através de seu
Departamento Municipal de Esporte e Lazer será regido pelo presente regulamento e
composto de 05 (cinco) provas/etapas.
ART. 2º - Poderão tomar parte do Circuito os corredores regularmente inscritos junto à
organização do evento, como avulsos ou representantes de clubes, associações, academias,
escolas, sociedades de melhoramentos de bairros, militares, etc...
ART 3º - As categorias serão as seguintes (M/F):
1 km -

Até 11 anos (Nascidos a partir de 2003)

3 km -

12 anos (Nascidos em 2002) / 13 a 14 anos (Nascidos em 2000 e 2001)

5 km 15 a 17 anos (Nascidos entre 1997 e 1999) / 18 a 24 anos (Nascidos entre
1990 e 1996) / 25 a 29 anos (1985 e 1989) / 30 a 34 anos (1980 e 1984) / 35 a 39
anos (1975 e 1979) / 40 a 44 anos (1970 e 1974) / 45 a 49 anos (1965 e 1969) / 50 a
54 anos (1960 e 1964) / 55 a 59 anos (1955 e 1959) / 60 a 64 anos (1950 e 1954) /
65 a 69 anos (1945 e 1949) / 70 a 74 anos (1940 e 1944) / 75 anos + (Nascidos até
1939).
10 km 16 a 17 anos (1998 e1999) / 18 a 24 anos (Nascidos entre 1990 e 1996) /
25 a 29 anos (1985 e 1989) / 30 a 34 anos (1980 e 1984) / 35 a 39 anos (1975 e 1979)
/ 40 a 44 anos (1970 e 1974) / 45 a 49 anos (1965 e 1969) / 50 a 54 anos (1960 e
1964) / 55 a 59 anos (1955 e 1959) / 60 a 64 anos (1950 e 1954) / 65 a 69 anos
(1945 e 1949) / 70 a 74 anos (1940 e 1944) / 75 anos + (Nascidos até 1939).
ART 4º - Serão as seguintes as etapas do Circuito Peruíbe de Pedestrianismo 2014 - 2015:
1ª. Etapa

-

10 de Agosto de 2014

-

2ª. Etapa

-

3ª. Etapa

-

21 de Dezembro de 2014 - Praia do Boungaville

4ª. Etapa

-

18 de Janeiro de 2015

5ª. Etapa

-

08 de Março de 2015

26 de Outubro de 2014 -

-

Praia do Centro
Praia do Boungaville

Praia do Boungaville
Praia do Centro

ART 5º - No sistema de pontuação serão computadas cinco etapas durante a temporada
2014 / 2015, sendo que o atleta pode descartar 01 (uma) etapa caso participe das cinco, ou
então descartar o pior resultado.
ART 6º - O critério de pontuação será obedecido pelo que segue: 1º colocado = 127
pontos, 2º colocado = 107 pontos, 3º colocado = 99 pontos, 4º colocado = 93 pontos, 5º

colocado = 89 pontos, 6º colocado = 87 pontos, 7º colocado = 85 pontos, 8º colocado = 83
pontos, 9º colocado = 81 pontos, 10º colocado = 79 pontos. As colocações subsequentes
contarão com pontuações em ordem decrescente, assim determinadas: 77 pontos, 76
pontos, 75 pontos, 73 pontos, 71 pontos, 70 pontos, e segue.

ART 7º - Os pesos das etapas do Circuito estão assim definidos: 1ª etapa = peso 1,25; 2ª
etapa = peso 1; 3ª etapa = peso 1; 4ª etapa = peso 1 e 5ª etapa = peso 1,5.
ART 8º - Para os cinco primeiros colocados na classificação geral (masculino e feminino) de
cada etapa, serão computados pontuações extras conforme parágrafo 1 desse artigo. Ao
final do Circuito, será somada a pontuação da categoria de cada a essa pontuação extra
para se conhecer o campeão e a campeã geral do Circuito Peruíbe de Pedestrianismo 2014 2015.
Parágrafo 1º. - 1º lugar geral = 30 pontos; 2º lugar geral = 25 pontos; 3º lugar geral =
20 pontos; 4º lugar geral = 15 pontos e 5º lugar geral = 10 pontos.
ART 9º - A premiação em cada etapa do Circuito será a seguinte:
PREMIAÇÃO GERAL (Masculino e Feminino)
5 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS (Masculino e Feminino)
1 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
3 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
5 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
PREMIAÇÃO PARA EQUIPES (Masculino e Feminino)
5 km
Troféu do 1º. ao 3º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 3º. lugar
Medalha de participação para todos os concluintes em cada etapa.
ART 10 - A premiação ao final do Circuito será a seguinte:
PREMIAÇÃO GERAL (Masculino e Feminino)
5 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS (Masculino e Feminino)
3 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
5 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 5º. lugar
PREMIAÇÃO PARA EQUIPES (Masculino e Feminino)
5 km
Troféu do 1º. ao 3º. lugar
10 km
Troféu do 1º. ao 3º. lugar
ART 11 - Ao inscrever-se no Circuito Peruíbe de Pedestrianismo, o corredor assume que
participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer

responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, em seu nome e de seus
sucessores.
ART 12 - Ao se inscrever em cada etapa, o corredor o faz de forma pessoal e intransferível,
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem como reembolso
do valor da inscrição. O corredor disponibilizará seus dados e autorizará os organizadores,
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou
qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de
correspondência, bem como, cede todos os direitos de utilização de sua imagem e voz
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão em qualquer meio de comunicação.
ART 13 - O corredor assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita
totalmente este regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação antes, durante e depois do evento.
ART 14 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs
(monitores) para a orientação do corredor.
ART 15 - No ato da inscrição o corredor receberá um informativo comunicando o dia e local
para retirada do seu kit, devendo apresentar recibo de inscrição e documento de identidade
com foto, devendo ainda verificar se está devidamente inscrito em sua categoria e no caso
de assim não estiver, comunicar imediatamente a organização para que seja efetuada a
referida alteração.
ART 16 – O corredor terá várias opções para realizar a sua inscrição:
A) Via Internet, através dos sites www.corridaeaventura.com.br ,
www.ruunnerbrasil.com.br , www.temporecorde.com.br ou ainda
www.webrun.com.br .
B) Via depósito bancário em uma das seguintes opções: 1) Banco do Brasil - Agência
6692-3 - Conta Corrente 589-4 - em nome de Atenas - Projetos e Promoções
Esportivas Ltda; 2) Caixa Econômica Federal - Agência 1438 - Conta Poupança 0133195-6 - em nome de Washington Luiz Jesus dos Reis.
Logo após feito o depósito, o corredor tem uma das duas opções para finalizar a inscrição:
1) Enviar comprovante de depósito e Ficha de Inscrição para o fax (13) 3455-9606; 2)
Escanear e enviar por e-mail para circuitoperuibe@jornaldoesporte.com.br o seu
comprovante de depósito com a Ficha de Inscrição.
ART 17 – São os seguintes os valores de inscrição para cada uma das etapas do Circuito
Peruíbe de Pedestrianismo 2014 - 2015:
1ª. Etapa - 10 de Agosto de 2014
Até 18 de julho - 3 km - R$ 25,00 / 5 km e 10 km - R$ 55,00 / 60 anos + - R$ 25,00
Até a 05 de agosto - 3 km - R$ 30,00 / 5 km e 10 km - R$ 60,00 / 60 anos + - R$ 30,00
2ª. Etapa - 26 de Outubro de 2014 - Praia do Boungaville
Até 30 de setembro - 3 km - R$ 25,00 / 5 km e 10 km - R$ 55,00 / 60 anos + - R$ 25,00
Até 21 de outubro - 3 km - R$ 30,00 / 5 km e 10 km - R$ 60,00 / 60 anos + - R$ 30,00

3ª. Etapa - 21 de Dezembro de 2014 - Praia do Centro
Até 21 de novembro - 3 km - R$ 25,00 / 5 km e 10 km - R$ 55,00 / 60 anos + - R$ 25,00
Até 12 de dezembro - 3 km - R$ 30,00 / 5 km e 10 km - R$ 60,00 / 60 anos + - R$ 30,00
4ª. Etapa - 18 de Janeiro de 2015 - Praia do Boungaville
Até 26 de dezembro - 3 km - R$ 25,00 / 5 km e 10 km - R$ 55,00 / 60 anos + - R$ 25,00
Até 09 de janeiro - 3 km - R$ 30,00 / 5 km e 10 km - R$ 60,00 / 60 anos + - R$ 30,00
5ª. Etapa - 08 de Março de 2015 - Praia do Centro
Até 13 de fevereiro - 3 km - R$ 25,00 / 5 km e 10 km - R$ 55,00 / 60 anos + - R$ 25,00
Até a 27 de fevereiro - 3 km - R$ 30,00 / 5 km e 10 km - R$ 60,00 / 60 anos + - R$
30,00
ART 18 – O corredor não poderá transferir-se de equipes ou categorias após inscrição
realizada. Não serão alterados os dados cadastrais informados pelo corredor após sua
inscrição, salvo se ocorrer erro de digitação por parte da organização.
ART 19 – Todo corredor inscrito nas provas de 5 km e 10 km receberá o seu respectivo
chip (sensor eletrônico) utilizado para realizar a classificação. O corredor deverá conferir o
número do seu chip para estar proporcional ao número de peito. Caso exista distorção no
número entregue, o mesmo deverá avisar imediatamente a Organização para que o mesmo
seja corrigido. O chip deverá ser colocado no tênis, na posição vertical. Em caso de perda,
ou colocação errada, o tempo não será registrado, implicando assim, na sua
desclassificação. O uso do chip é obrigatório, sendo pessoal e intransferível. Ao final da
prova, o corredor troca o chip pela medalha de participação. Caso perca ou não devolva,
será emitido um boleto no valor de R$ 100,00.
ART 20 – É obrigatório o uso do numeral de peito oferecido pela organização durante todo
o percurso da prova afixado na camiseta de maneira legível com os alfinetes também
cedidos pela Organização. È proibido cortar, rasgar ou rasurá-lo. O número é intransferível
e qualquer ato errôneo implicará na desclassificação do atleta.
ART 21 - Qualquer reclamação de ordem técnica só será aceita por escrito no prazo de 48
horas após a realização da prova-etapa, sendo o ofício enviado para à empresa
organizadora Atenas Projetos e Promoções Esportivas Ltda. – Rua General Ataliba Leonel,
607 – Centro – Peruíbe.
ART 22 - A Comissão Organizadora do Circuito será responsável pelo julgamento e
aplicação de penalidades no caso de qualquer ato de indisciplina antes, durante e opôs a
realização do mesmo.
ART 23 - Aspectos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização, à
sua própria interpretação.

CIRCUITO PERUÍBE DE PEDESTRIANISMO 2014 - 2015
ATENAS – PROJETOS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA
EMPRESA ORGANIZADORA

