CORRIDA DOS RECORDES 10 Km
2ª Edição - 2018

SERVIÇO

✓ Data de prova:

12 de Outubro de 2018

✓ Horário da largada:

8 horas

✓ Modalidade:

10 Km – Corrida

✓ Local da largada:

Rua 1.114, nº 41, Setor Serrinha

✓ Local da chegada:

Final da Avenida Marginal Botafogo

✓ Retirada de kit:

Divulgação do local/horário na véspera da prova

INSCRIÇÃO
✓ Período de inscrição: 25/08 a 09/10/2018
✓ Somente pela internet: www.sistime.com.br
✓ Forma de pagamento: Boleto bancário
✓ Valor: R$ 50,00

CORRIDA DE 10 KM
✓

Participam desta modalidade somente atletas maiores de 18 anos.

✓

Premiação:
Premiação

Classificação Geral

Classificação Faixa etária

Masculina/Feminina
1º

500,00

80,00

2º

300,00

Troféu

3º

200,00

Troféu

Mais informações: (62) 9 9804-5118 / 9 8413-5516 / 9 9913-0335
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REGULAMENTO

I - A PROVA
A Corrida dos Recordes 10 KM – 2ª edição – será realizada na cidade de Goiânia, no dia 12 de Outubro
de 2018, com qualquer condição climática, podendo ser cancelada, caso essas condições ponham em
risco a integridade física dos participantes.

A Corrida dos Recordes foi assim denominada porque o percurso da competição – ora plano, ora em
declive – oferece aos atletas corredores de rua a possibilidade de melhorar seu tempo nesta modalidade
e alcançar o tão sonhado recorde pessoal. São 10 km sem nenhuma subida, com largada nas imediações
do Morro do Serrinha e chegada no final da Avenida Marginal Botafogo, Setor Norte Ferroviário. O
percurso passará pelas avenidas 85, T-63, Circular e Leopoldo de Bulhões.

Trata-se de uma prova oficial ao contar com toda a regularização da Federação Goiana de Atletismo
(FGAt), monitoramento dos chips e equipe de arbitragem ligados à FGAt.

Largada e chegada
A largada e a chegada da corrida serão em locais diferentes.
•

Largada: Às 8 horas, na Rua 1.114, 41, Setor Serrinha, próximo à TV Goiânia/BAND.

•

Chegada: Final da Avenida Marginal Botafogo, Setor Norte Ferroviário (próximo à Av. Goiás Norte).

Percurso/Chegada
O percurso será feito totalmente por ruas e avenidas planas e em declives, asfaltadas e sinalizadas. É
vedada a utilização das calçadas pelos participantes, podendo os infratores serem penalizados,
acarretando na desclassificação.

A área de dispersão estará logo após a linha de chegada dos atletas, no final da Avenida Marginal
Botafogo (sentido Norte). Neste ponto será feita a solenidade de premiação.

II- INSCRIÇÕES
✓ Período: 01/09 a 09/10/2018 (ou até atingir o limite máximo de 600 atletas)
✓ Inscrição on line: www.sistime.com.br
✓ Forma de pagamento: Boleto bancário
✓ Valor para a prova de 10 km: R$ 50,00
Maiores de 60 anos têm 50% de desconto: R$ 25,00
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a)

A Organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou
limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades ou disponibilidades
técnicas e estruturais, sem aviso prévio.

b) Os dados para o preenchimento da ficha de inscrição deverão ser fornecidos corretamente. O
atleta é o único responsável por todas as informações contida neste formulário.
c)

Os dados pessoais do atleta serão conferidos por ocasião da entrega dos kits.

d) A data de inscrição será considerada a partir da data de efetivação do pagamento, e não da
data de preenchimento da ficha de inscrição.
e)

A inscrição somente será efetivada, após a confirmação de pagamento por boleto bancário. E
isso pode levar até 24 horas após a efetivação do pagamento.

f)

Na hipótese de desistência do atleta em participar da prova, a Organização não fará a
devolução do valor pago.

III – RETIRADA DE KITS
a)

O local e a data para a entrega dos kits serão divulgados na véspera da prova.

b) O kit será composto por: número de peito com chip e eventuais brindes.
c)

Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar documento de identidade original.

d) O atleta deverá conferir seus dados pessoais. Havendo distorções nesses dados, o atleta deverá
avisar a Organização para que os mesmos sejam corrigidos.
e)

Não haverá entrega de kits no dia do evento.

IV – CHIP ELETRÔNICO E NÚMERO DE PEITO
a)

Todos os participantes receberão um número de peito com um chip (sensor eletrônico).

b) O uso do número de peito/chip é obrigatório. Pois, sem o qual o atleta não terá seu tempo
registrado, acarretando na sua desclassificação.
c)

O número de peito/chip é pessoal e intransferível. Nenhum atleta poderá cedê-lo a outro, para
que utilize em seu lugar. Este ato será considerado falta grave (fraude) e resultará em
desclassificação imediata.

d) O número de peito não poderá ficar encoberto. Ele deverá estar visível em sua totalidade.

V – PREMIAÇÃO
a)

A Organização do evento premiará, com dinheiro, os três (3) primeiros homens e as três (3)
primeiras mulheres que cruzarem o portal de chegada da prova, tendo como base o Tempo
Bruto. Ou seja, o tempo decorrido entre o sinal de largada e o cruzamento do atleta pela linha
de chegada.

b) A Organização também vai premiar, com dinheiro, o/a primeiro/a colocado/a de cada faixa
etária. Também será considerado o Tempo Bruto. O/A segundo/a e terceiro/a colocados/as
receberão troféus.
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c)

O resultado oficial da prova será divulgado no site do evento.

d) Premiação
Premiação

Classificação Geral

Classificação Faixa etária

Masculina/Feminina

e)

1º

500,00

80,00

2º

300,00

Troféu

3º

200,00

Troféu

Divisão de faixas etárias:
18 a 29 anos / 30 a 39 anos / 40 a 49 anos / 50 a 59 anos / 60 anos acima.

f)

Eventuais dúvidas e contestações dos resultados deverão ser dirigidas, até duas horas depois
da sua divulgação, à Comissão Organizadora e também à equipe de arbitragem da prova –
profissionais ligados oficialmente à Federação Goiana de Atletismo (FGAt). A decisão final sobre
essas questões caberá aos árbitros.

g)

Todos os inscritos no evento que concluírem a prova receberão medalhas de participação.

VI – REGRAS GERAIS
a)

Os Organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia para todos os participantes do
evento. Ao se inscrever, o atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética e treinou adequadamente para a prova, isentando a Organização de
qualquer responsabilidade ligada à sua saúde.

b) O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente este
regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação ou quaisquer
outros gastos provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
c)

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs (monitores)
para a orientação dos participantes.

d) Não haverá reembolso, por parte da Organização, nem de seus patrocinadores e apoiadores,
de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no
evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo
que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do evento.
e)

A Organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam
por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade.

f)

O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores.

g)

Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro.
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h) É expressamente proibida qualquer adulteração, produção de réplica ou uso inadequado do
número de peito/chip. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida.
i)

Não será permitido, sob nenhuma hipótese, o uso de expressões ofensivas ou de agressão física
por parte dos atletas participantes. Caso o atleta infrinja essa regra ele será automaticamente
desclassificado da prova.

j)

Todos os atletas inscritos autorizam previamente a organizadora do evento a filmá-lo e/ou
fotografá-lo, cedendo sua imagem para fins de divulgação desta e de outra prova futura. Com
isso, o atleta assume também renunciar ao direito de receber da Organização quantia e/ou
indenização pela cessão gratuita da sua imagem.

k)

Todos os atletas contarão com a cobertura de um Seguro, com vigência somente durante a
realização da prova.

l)

O atleta que, em qualquer momento, não atender as regras descritas neste regulamento
poderá ser desclassificado da prova.

m) As dúvidas ou omissões deste regulamento serão decididas pela Comissão Organizadora
(composta por Organizadores e Diretores de Prova) de forma soberana, não cabendo recurso a
estas decisões.

VII – REGRAS ESPECÍFICAS
a)

A idade mínima para participação nos 10 km é de 18 anos, conforme CBAt e IAAF.

b) A corrida terá duração máxima de 2 horas. O atleta que não cruzar a linha de chegada dentro
do tempo projetado, não receberá sua medalha de participação.
c)

Somente poderão participar do evento atletas que não estejam suspensos ou ainda cumprindo
qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações, e que esteja
vigente na época do evento.

d) O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem.
e)

O atleta que cortar caminho será automaticamente desclassificado da prova.

f)

A corrida de 10 km contará com os conhecidos “coelhos”. São atletas (não competidores) que
têm a função de ditar o ritmo de prova (Pace) para os outros atletas competidores. Esses
coelhos vão marcar o ritmo até o final do percurso e estarão assim divididos:
Pace 3’30”

Pace 3’45”

Pace 4’

Pace 4’15”

Pace 4’30”

Pace 5’

35:00 de prova

37:30 de prova

40:00 de prova

42:30 de prova

45:00 de prova

50:00 de prova

VIII – SERVIÇOS
Guarda-volumes
a)

Como a prova tem pontos de largada e chegada diferentes, será colocado à disposição dos
atletas inscritos um “carro guarda-volumes”. Este veículo estará, a princípio, à disposição dos
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participantes na área de largada. Depois disso, o carro será deslocado para a área de chegada
do evento.
b) A Organização do evento não recomenda que os atletas deixem materiais de valor no guarda
volumes, pois ela não se responsabilizará pelo extravio de qualquer objeto. Vale frisar que este
serviço é mera cortesia.

Sanitários
Serão colocados à disposição dos atletas sanitários químicos no setor da largada e chegada do evento.

Hidratação
Serão montados três postos de hidratação durante o percurso, além do instalado na chegada da prova.

Apuração dos resultados
a)

Este serviço será executado com a utilização de chips com sensores eletrônicos, fixados no
número de peito.

b) Haverá um ponto de controle dos chips no tapete de chegada.
c)

Após a chegada de cada atleta, seus dados (nome, tempo e classificação) serão armazenados
no sistema de computação que emitirá a listagem para a premiação.

d) O atleta que não tiver o seu tempo registrado no ponto de controle será automaticamente
desclassificado da prova.
e) A organização da prova pode ajustar a qualquer momento os resultados, após a divulgação dos
mesmos, em função de problemas diversos, como, por exemplo, o uso inadequado do chip.
f)

O uso do chip (no número de peito) é de responsabilidade única do atleta, assim como as
consequências de sua não utilização.

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS
a)

A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de participação especial.

b) A Organização do evento não disponibiliza espaço ou área específica para as assessorias
esportivas e grupos. A montagem das tendas e delimitação do espaço físico é de total
responsabilidade das assessorias esportivas e grupos.
c)

A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar
este regulamento, total ou parcialmente.

d) Serão penalizados todos os atletas que infringirem este regulamento.
e)

Informações gerais pelos telefones: (62) 9 9804-5118 / 9 8413-5516 / 9 9913-0335.

Organização: Grupo MAC
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TREINO PREMIADO DE 5 KM

A Organização da Corrida dos Recordes estará oferecendo este ano, além da Corrida de 10 km,
o percurso de 5 km, em formato de treino. Regras desta modalidade:

➢

Horário da largada: 7:30

➢

Local da largada dos 5 km: Próximo a Ford Park (Marginal Botafogo)

➢

Local da chegada: Final da Avenida Marginal Botafogo

➢

Valor da inscrição: 35,00

➢

Podem participar desta prova atletas a partir de 16 anos de idade.

➢

Portadores de Necessidades Especiais (PNE) poderão participar somente desta
modalidade.

➢

Os cinco primeiros colocados Geral Masculino e Feminino receberão brindes.

➢

Não haverá premiação dinheiro.

➢

Não haverá premiação por faixa etária.

➢

Não haverá chip de cronometragem. Mas haverá número de peito.

➢

Todos receberão medalhas de participação.

Mais informações: (62) 9 9804-5118 / 9 8413-5516 / 9 9913-0335
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