REGULAMENTO DA 26ª CORRIDA “MIGUEL PEREIRA’ – 2018
1-OBJETIVO
1.1-Exaltar a prática esportiva como meio de promoção social e saúde para jovens e adultos;
1.2-Integrar e estimular a prática de atividade física de forma saudável dos corredores
VETERANOS
2-PROVA
2.1-A Mini Maratona “Miguel Pereira”(PERCURSO DE 4,65km) será realizada no dia 18 de
março de 2018, com largada e chegada na em frente aos colégios Pequena Rubim e Alberto
Monteiro próximo ao final da avenida Duque de Caxias
2.2-Horário da largada 8:00h para o pelotão feminino e 8:03h para o pelotão masculino
3.INSCRIÇÕES www.xcrono.com.br até o dia 10/03/2018
3.2-A taxa de inscrição é de R$ 50,00(quarenta reais) mais taxa de comodidade(10%)
3.3-Atletas de 60 anos ou mais, terão um desconto de 50% no valor da inscrição
3.4-As inscrições serão limitadas a 320 atletas
3.5-As inscrições serão confirmadas somente após a efetivação do pagamento, ocasião em que
a organização enviará e-mail de confirmação da inscrição
3.6-A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra
4.REGRAS GERAIS
4.1-Ao efetivar sua inscrição o atleta assume está gozando de plena saúde e que participa
deste evento por livre e espontânea vontade, isentado a comissão organizadora de quaisquer
responsabilidade
4.2-Cada atleta será um fiscal dos demais participante
4.3-O atleta que praticar irregularidade ou adotar atitude antidesportiva será passível de
desclassificação
5-ENTREGA DO KIT
5.1-A entrega dos chips será no dia 17/03/2018, na praça da TELEMAR do conjunto
Mocambinho, no horário das 14 às 17:30hs ou no local da largada no dia da prova das 6 às
7:30hs, mediante apresentação de documento de identificação
5.2-Os Atletas inscritos receberão chip descartável de cronometragem, número constando a
letra correspondente à sua categoria e alfinete
6-DAS CATEGORIAS
6.1-A idade do atleta será considerada dentro do ano ou seja até 31/12/2018, vide categorias
7-PREMIAÇÃO OLÍMPICA
7.1-As medalhas de participação serão entregues a todos o s atletas que completarem a prova
Masculino

A(18/29)

B(30/39)

C(40/44)

D(45/49)

E(50/54)

F(55/59) G(60/64 H(65/690 I(70+)

Feminina

J(18/29)

K(30/39)

L(40/44)

M(45/49)

N(50/54)

7.2-Troféus para os três primeiros colocados de todas as categorias.
A COMISSÃO ORGANIZADORA
Tel:
EGITO:2106-4904/3224-5642
EUGÊRNIO:98879-9730

O(55/59) P(60/64) Q(65+)

