REGULAMENTO

A PROVA
1 – A 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS: compreende um evento único e
será realizada no dia 14 de janeiro de 2018, na cidade de Teresina, Capital do
Estado do Piauí, em percurso que será descrito no item percurso deste
regulamento técnico, por atletas regularmente inscritos de ambos os sexos,
com qualquer condição climática, estando a largada prevista para as 07:00
horas.
A 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS compreende a
realização de uma prova de 7 Km com limite de vagas de 600 atletas.

REGRAS GERAIS
2 – A idade mínima exigida para a participação no evento de acordo com as
normas da CBAT é de 18 anos, completos até a data de do evento, ainscrição
do atleta, que também será considerada para efeitos de classificação por faixa
etária.
3 – A prova terá duração máxima de 01:30 horas (uma hora e trinta minutos)
sendo a área da linha de Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/
desativados após este período.
4 – Não podem participar da prova atletas que estejam suspensos ou
cumprindo qualquer tipo de punição imposta por Confederações ou
Federações.
5 – Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. O
Atendimento médico de emergência será efetuado na rede pública.
6 – A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
7 – Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independentemente
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que
por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação da prova.
8 – Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste
ergométrico a todos os participantes.

9 – A Organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não
se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na
prova, a terceiros ou outros participantes, sendo de única e exclusiva
responsabilidade dos mesmos.
10 – Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser
feita, por escrito, até 30 minutos após a divulgação.
11 – Ao participar deste evento, a pessoa assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por
livre e espontânea vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e
assumindo as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na
prova, antes, durante e depois da mesma.
12 – Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente
aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos,
filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão ou qualquer outro meio de
comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à
prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
participantes ou meios de comunicação qualquer

tempo/data. Filmes e

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores.
Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a
cobertura do evento será sujeito à aprovação dos organizadores da prova por
escrito.
13 – Poderá a Organização suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
14 – As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas
decisões.
15 – Ao longo do percurso da prova haverá 3 (três) postos de hidratação com
água para os atletas.
16 – É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por
ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto os pontos de
abastecimento oferecidos pela própria organização, bem como o uso de

qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da
organização.

PARTICIPAÇÃO DA PROVA
17 – Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 01
(uma) hora de antecedência, ou seja 01 (uma) horas antes da largada.
18 – No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento (assinalando a
opção apresentada na ficha de inscrição) o participante aceitará todos os
termos nele descritos e assume total responsabilidade por sua participação no
evento.

INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
19 – As inscrições para a prova somente serão realizadas no site
www.xcrono.com.br, e com o Coordenador do evento (86) 98822-9050 /
99532-9050 / – Martins.
20 – As inscrições do 1º lote custará R$ 66,00 (sessenta e seis reais),
devendo ser feitas de 20 de outubro a 30 de novembro de 2017, o 2º lote
custará 77,00 (setenta e sete reais) devendo ser feitas de 01 a 31 de
dezembro 2017, e o 3º e último lote custará 88,00, (oitenta e oito reais)

devendo ser feita até dia 10 de janeiro de 2018 (quarta-feira), podendo
encerrar antes do prazo caso se esgote o número de vagas disponível.
21 – no caso dos idosos a organização irá cobrar aos atletas com 60
(sessenta) anos ou mais, a importância de

50%. Da inscrição, ficando o

mesmo na obrigação de comprovação com documentos na retirada do seu kit.
22 – Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização, seus
patrocinadores ou apoiadores, aos atletas que participarem ou não do evento,
por qualquer que seja o motivo, mas a organização se compromete de fazer
substituição da inscrição para outro atleta indicado pelo atleta já inscrito,
ficando entre si a negociação de valores, isso só poderá ser realizado até
dia 10 de janeiro dia do encerramentos das inscrições.

23 – Os atletas 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.
PREMIAÇÃO
24 – A premiação da 6ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE REIS será feita da seguinte
maneira:
1º LUGAR GERAL R$ 600,00 ( SEISCENTOS REAIS) 2º LUGAR GERAL R$
400,00 ( QUAANTRO CENTOS REAIS) e 3º LUGAR GERAL R$ 200,00 (
DUZENTOS REAIS,)

PREMIAÇÃO VÁLIDA PARA O MASCULINO E

FEMININO.
A – Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que
estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento,
receberão medalhas de participação.
B – Os atletas classificados em 1°, 2,° 3°
colocados, por faixa etária, receberão troféu, de acordo com a divisão abaixo:
CATEGORIA

FAIXA ETÁRIA
MASCULINA

CATEGORIA

FAIXA ETÁRIA

A

De 18 a 24 anos

FEMININO

B

De 25 a 29 anos

A

De 18 a 24 anos

C

De 30 a 34 anos

B

De 25 a 29 anos

D

De 35 a 39 anos

C

De 30 a 34 anos

E

De 40 a 44 anos

D

De 35 a 40 anos

F

De 45 a 49 anos

E

De 40 a 44 anos

G

De 50 a 54 anos

F

De 45 a 49 anos

H

De 55 a 59,anos

G

De 50 a 54 anos

I

De 60 a 64 anos

H

De 55 a 59 anos

J

De 65 a 69 anos

I

De 60 a 100

L

De 70 a 100

C – Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não
participaram da prova.

D – Os resultados oficiais assim como fotos e vídeos da 6ª EDIÇÃO
DACORRIDA

DE

REIS

serão

publicados

através

do

FACEBOOK:

corridadereisthe@gmail.com.
LARGADA:
25 – A largada da prova se dará, pontualmente, às 07:00 horas, no
estacionamento da faculdade Faete, Bairro Vale Quem Tem, Teresina - PI.
CRONOMETRAGEM - CHIP ELETRÔNICO
26 – A cronometragem da prova ficará sob a responsabilidade da Xcrono
assessoria e cronometragem eletrônica, os chips serão descartáveis ficando o
atleta sem o compromisso de devolução pois prova
PERCURSO
27 – A prova terá: LARGADA e CHEGADA no estacionamento da faculdade
faete na Av Dr.Nicanor Barreto, Bairro Vale Quem Tem, Teresina – PI.
28 – O atleta deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não
sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem ou corte do percurso indicado.

FINAL
29 – A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.
30 – Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o
conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com
todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.

