CORRIDA PREPARATÓRIA PARA A SÃO SILVESTRE – CIRCUITO DE RUA

REALIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARAIÁ CHAPÉU DO VOVÓ

Esse Regulamento Rege um conjunto de Normas Da Competição.
Artigo 1- Corrida Preparatória para a São Silvestre 2018 em São Paulo-SP.
Local da evento: Aparecida de Goiânia-GO
Endereço: Av independência próximo ao campo do esquinão na cidade livre
Data: 09/12/2018
Horário: 16h00
Artigo 2- O Evento Tem o Apoio Da Secretária de Educação Cultura Desporto e lazer, Estado
Goiás (Seduce e Secretária de Esportes de Aparecida de Goiânia SMTA Polícia Militar Corpo
de Bombeiros.
O trajeto a ser percorrido pelos atletas será:
32km e 900 metros de distância para o ciclismo,
16.300 km para o atletismo.
Artigo 3- A participação do atleta será realizada através de inscrições on line pelo site
(www.sistime.com.br)
Artigo 4- É de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis a participação do atleta menor
de 18 anos.
Artigo 5-Esse evento poderá ser adiado ou cancelado por motivos diversos como intempéries
ou por força maior.
Artigo 6- As inscrições terão o valor (100 reais) com direito a um ingresso para os shows do
evento.
Artigo 7- As inscrições se encerram (03 ) dias antes da prova para confecção dos números e
chips.
Artigo 8- O kit de participação do atleta será entregue no dia do evento, no local da largada e
chegada que é: Av independência próximo ao campo do esquinão na cidade livre - Aparecida
de Goiânia – GO
Artigo 9- Quem chegar fora do horário para pegar o kit ficará impedido de participar da
corrida.
Artigo 10- Atletas que estiver veículo poderão deixa no local de chegada rodeio shows pois
haverá estacionamento bem como transportes para deslocar esses atletas até o local de
largada. A organização poderá fornecer 02 ônibus para o transporte dos atletas.
Artigo 11- A comissão organizadora não se responsabiliza por pertences de valores deixados
pelos atletas no guarda volumes.
Artigo 12- O atleta deverá colocar o número visível para algumas a notações. Atletas que
passarem pelos pontos de registro de tempo com alguma adulteração no número de peito

onde não seja possível a perfeita visualização do mesmo serão desclassificados. O número de
peito só pode ser fixado na camiseta do atleta, na parte da frente.
Artigo 13- Durante o percurso haverá águas em pontos de abastecimentos para hidratação dos
atletas. A localização dos pontos de hidratação será a cada 4 quilômetros.
Artigo 14- Os atletas terão uma linha exclusiva para a corrida. Os atletas não podem sair dessa
linha e desobedecer ao regulamento da prova sob pena de eliminação do mesmo.
Artigo 15- O evento poderá oferecer segurança para os atletas durante sua participação no
percurso de atletismo e ciclismo.
Artigo 16- A comissão do evento não se responsabiliza por acidente fora do local da corrida.
Artigo 17- A comissão organizadora não será responsável pela saúde do atleta. Em ambas
modalidades, tanto o atletismo e ciclismo o próprio atleta deverá saber do seu estado de
saúde. Caso o atleta venha a passar mal durante o percurso haverá ambulância com médico e
enfermeiro bem como bombeiros para socorrer esse atleta. O mesmo será levado até uma
unidade de saúde mais próxima ou a um hospital até a chegada de um responsável pelo
mesmo.
Artigo 18-A comissão pede para o atleta prestar muita atenção nas informações gerais do
locutor do evento antes da largada. É possível que exista algumas alterações no percurso ou
acertar alguns detalhes da prova e isso será informado através do sistema de som.
Artigo 19- Os atletas que terminarem o percurso informado terão o direito de receber
medalhas de participação.
Artigo 20- A comissão pede para os atletas que confirme suas participações antecipadas para
que possamos fazer um evento de alto nível.
Artigo 21- Ao efetivar sua inscrição o atleta tanto do ciclismo como também do atletismo
declara ser conhecedor de todos os artigos desse regulamento e que concorda com as normas
e disposições gerais nele inscritas.
Artigo 22- Haverá frutas antes da largada e lanches na chegada para os atletas das duas
modalidades.
Artigo 23- As categorias das modalidades atletismo e ciclismo são:
Atletismo Masculino: 15 a 20, 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45, 46 a 50, 51 a 55,
56 a 60, 61 a 65, 66 acima.
Atletismo Feminino: 15 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 acima.
Ciclismo Masculino: 15 a 20, 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45, 46 a 50, 51 a 55,
56 a 60, 61 a 65, 66 acima.
Ciclismo Feminino: 15 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, 61 acima.
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