REGULAMENTO
XIV MEIA MARATONA DE PARATY/RJ
DIA: 15/03/2015

HORÁRIO: 08:00 h

DISTÂNCIA: 21 km

LOCAL DA LARGADA/CHEGADA: Av. Otavio Gama – ao lado da ponte de
travessia do canal próximo à Prefeitura.
ENTREGA DOS KITS: Av.: Roberto Silveira, 1
ORGANIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Esportes de Paraty
COORDENAÇÃO TÉCNICA: Corpus Eventos
APOIO: Prefeitura Municipal de Paraty – Secretaria de Esportes
INSCRIÇÕES:
Procedimento: - preencher a ficha cadastral contida nos sites até o dia 11/03/2015
a R$ 100,00 (cem reais) estando sujeitas a encerramento antes do prazo. Para
inscrever-se basta acessar qualquer um dos sites www.corpuseventos.com.br ou
www.minhasinscricoes.com.br e executar os procedimentos lá descritos.
O atleta poderá fazer a escolha do tamanho da camiseta do kit na inscrição até o
dia 19/02/2015. Após esta data estará sujeito a não conseguir o tamanho
desejado, ficando com aquela que estiver disponível no dia da retirada do seu kit .
Obs.: As inscrições poderão ser encerradas antes do dia 11/03/2015, caso
seja atingido o número limite de inscrições. Excepcionalmente após 11/03/2015,
havendo disponibilidade de vagas, as últimas inscrições poderão ser reabertas ao
valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). No dia da prova não serão aceitas
inscrições. Inscreva-se hoje mesmo para evitar transtornos.
Atendendo o estatuto do idoso, os maiores de 60 anos terão a taxa no valor de R$
R$ 50,00 até 11/03, prazo final das inscrições on line.
INSCRIÇÕES:
Sómente pela internet:
- www.corpuseventos.com.br, www.minhasinscricoes.com.br
CATEGORIAS:
MASCULINO
M18 - de 18 a 24 anos (nascidos de 1991 a 1997)
M25 - de 25 a 29 anos (nascidos de 1986 a 1990)
M30 - de 30 a 34 anos (nascidos de 1981 a 1985)
M35 - de 35 a 39 anos (nascidos de 1976 a 1980)
M40 - de 40 a 44 anos (nascidos de 1971 a 1975)
M45 - de 45 a 49 anos (nascidos de 1966 a 1970)
M50 - de 50 a 54 anos (nascidos de 1961 a 1965)
M55 - de 55 a 59 anos (nascidos de 1956 a 1960)
M60 - de 60 a 64 anos (nascidos de 1951 a 1955)
M65 - de 65 a 69 anos (nascidos de 1946 a 1950)
M70 - de 70 em diante (nascidos até 1945)
FEMININO
F18 - de 18 a 24 anos (nascidas de 1991 a 1997)
F25 - de 25 a 29 anos (nascidas de 1986 a 1990)
F30 - de 30 a 34 anos (nascidas de 1981 a 1985)
F35 - de 35 a 39 anos (nascidas de 1976 a 1980)

F40 - de 40 a 44 anos (nascidas de 1971 a 1975)
F45 - de 45 a 49 anos (nascidas de 1966 a 1970)
F50 - de 50 a 54 anos (nascidas de 1961 a 1965)
F55 - de 55 a 59 anos (nascidas de 1956 a 1960)
F60 - de 60 a 64 anos (nascidas de 1951 a 1955)
F65 - de 65 a 69 anos (nascidas de 1946 a 1950)
F70 - de 70 em diante (nascidas até 1945)
Obs.: A categoria será determinada pelo ano de nascimento, ou seja, idade em
31/12/2015.
PREMIAÇÃO:
- Medalhões aos três primeiros classificados de cada categoria;
- Medalha a todos os atletas concluintes da prova;
- Medalhões aos três primeiros classificados de Paraty no Masculino e Feminino.
- Camisetas a todos os inscritos
- Troféu e prêmio em dinheiro aos três primeiros no geral M e F;
Tabela da premiação em dinheiro
Geral Masculino e feminino:
1º.) R$ 1.200,00
2º.) R$ 1.000,00
3º.) R$ 700,00
OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- A prova será realizada com qualquer tempo;
2 - As despesas com transporte, hospedagem e alimentação correm por conta
dos próprios atletas inscritos ou não;
3 - Não haverá reembolso do valor da inscrição ao atleta inscrito que, por
qualquer motivo, desistir de participar do evento;
4 - Ao se inscrever o atleta receberá um kit contendo camiseta, chip e o
número de competição com alfinetes para ser fixado à camiseta. Este deverá
ser retirado no dia 14/03 das 10 às 18 horas. O local da retirada do kit no dia
14/03 será na Av. Roberto Silveira, 01.
5 - Os menores de 18 anos não poderão se inscrever, exceto aqueles que
completarem 18 anos ate 31/12/2015;
6 - Para se inscrever o atleta deverá apresentar um documento de identidade
original (RG). O mesmo também deverá ser apresentado no ato da premiação
para a comprovação da idade;
7 - Todos os atletas deverão correr com uma camiseta e fixar o número de corrida
na parte dianteira para não ser desclassificado. O chip deverá ser fixado
adequadamente no cadarço do tênis do atleta conforme instruções no mesmo;
8 - Haverá postos de água a cada 3 km.
9 - Condutas anti-desportivas como violação do percurso, acusações sem
procedência, descumprimento do regulamento e atitudes imorais, acarretarão na
desclassificação do atleta.
10 - Os organizadores e promotores não se responsabilizam por danos físicos
ocorridos antes, durante e após a corrida. No ato da inscrição o atleta declara
estar em perfeitas condições físicas e de saúde, assumindo inteira
responsabilidade sobre quaisquer danos que por ventura venha a sofrer antes
durante e após o evento;
11 - Os atletas deverão estar alinhados no local de largada a partir das
7:45h. A passagem pelo tapete de largada será permitida até as 8:15 para
que o atleta tenha seu tempo registrado oficialmente;

12 – Após a largada não serão mais aceitas alterações no cadastro dos atletas. O
atleta poderá ser desclassificado por informações falsas no cadastro e caso seu
sexo ou categoria de faixa etária não corresponder ao real
13 – Os atletas cujos chips forem colocados de forma ou local indevido, não terão
seus tempos registrado e portanto serão automaticamente desclassificados.
14 - Todos os atletas inscritos declaram estar em perfeitas condições de saúde
assumindo inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura
venham a sofrer antes, durante ou depois da prova, ocasionado inclusive por falta
de condições físicas. Também assumem a responsabilidade sobre as
informações prestadas na ficha de inscrição e estão de acordo com o
regulamento da prova.
15 - Todos os atletas inscritos autorizam o uso das suas imagens para a
divulgação do evento renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida.
16 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

A ficha abaixo é para somente moradores de Paraty:
- Preencha a ficha de inscrição abaixo, recorte e encaminhe à Secretaria de
Esportes de Paraty até de 09/03/2015 estando sujeitas a encerramento antes do
prazo.

Ficha de Inscrição
----------------------------------------------------------------------------------------------

XIV Meia Maratona de Paraty

Inscr. No.: _________
Nome: ___________________________________RG____________
Nascimento____/____/____Idade_____________Sexo____________
Endereço_________________________________________No.____
Bairro_______________Cidade________________Estado_________
Cep______________________ Telefone_______________________
Email: ______________________Equipe_______________________

Declaro estar em perfeitas condições de saúde assumindo inteira
responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura eu venha a
sofrer antes, durante ou depois da prova, ocasionado inclusive por
falta de condições físicas. Assumo a responsabilidade sobre as
informações prestadas acima e estou de acordo com o regulamento
da prova. Autorizo o uso da minha imagem para a divulgação do
evento renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida.

-------------------------------Assinatura do Atleta

------ -------------------------------------Assinatura do Responsável e RG

