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Circuito Mais Pelotas

Projeto propõem que as pessoas voltem a se 

movimentar sem aglomeração com responsabilidade e 

todos os protocolos de segurança.

Responsável pelo Projeto: Lucinare dos Santos Vieira  
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CAPITULO I – AS PROVAS 

Artigo 1º - O presente regulamento é o conjunto das disposições que regem o Circuito Mais Pelotas

Cada prova fará uma homenagem a grandes atletas de Pelotas

Nesta Primeira Etapa a Prova Maior sera em homenagem a Neuza e a Prova Menor em homenagem

a  Paulo Santos

Artigo 2° - Mais Pelotas primeira etapa– Será disputado em duas distâncias ¨Neuza =18k  a 25km¨ e

¨Paulo Santos=5km a 8km¨ e caminhada no mesmo percurso da corrida “Menor”. 

Artigo 3º - Mais Pelotas - Será realizado em três etapas, dia 12 de Setembro, 10 de Outubro e 19 de 

Dezembro.

Artigo 4º - O horário estabelecido de largada será a partir da 07h30 ás 09h para a Prova Neuza, as

largadas da Prova Paulo Santos começam a partir das 09h10. As largadas obedeceram ao distancia-

mento social, largara 4 atletas por vez e com intervalo de 1 minuto entre cada largada. Só será per-

mitida a largada de atleta com uso de máscara, a ordem de largada será de maior idade para a me-

nor. Isso depende do programa de distanciamento no periodo do evento.

Artigo 5º - A largada sera na zona rural de Pelotas, local sera divulgado em breve, mas sera em 

Espaço aberto e amplo

CAPITULO II – ORGANIZAÇÃO E FINALIDADE 

Artigo 6º - A responsabilidade pela promoção e realização, é da KM TURISMO ESPORTIVO 

 Artigo 7º - O evento tem como finalidade promover atividade de integração e lazer através do 

esporte COM TODOS OS CUIDADOS A VIDA.

Artigo 8º - Teremos álcool gel disponível aos atletas e tapete higienizador em todos locais 

apropriados.

Artigo 9º - Teremos ambulância no local da prova, com enfermeiro preparado para fazer os 

primeiros atendimentos aos atletas.

Artigo 10º - Será verificado temperatura dos atletas na retira do kit e no local da prova.

CAPITULO III – CATEGORIAS
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Artigo 11º - Para efeitos de categorias no Mais Pelotas vale a idade que o atleta tiver até dia 31 de 

dezembro de 2021. 

Categorias para as Provas Neuza e Paulo Santos

. I – MASCULINO 

Categoria (A) 18- 24 anos

Categoria (B) 25 – 29 anos 

Categoria (C) 30 – 34 anos 

Categoria (D) 35 – 39 anos 

Categoria (E) 40 – 44 anos 

Categoria (F) 45 – 49 anos 

Categoria (G) 50 – 54 anos 

Categoria (H) 55 – 59 anos

 Categoria (I) 60 – 65 anos

Categoria (J) 66 – 69 anos

Categoria (K) 70 ou mais

 II – FEMININO 

Categoria (L) 18 – 24 anos

Categoria (M) 25 – 29 anos

Categoria (N) 30 – 34 anos

Categoria (O) 35 – 39 anos 

Categoria (P) 40 – 44 anos 

Categoria (Q) 45 – 49 anos 

Categoria (R) 50 – 54 anos 

Categoria (S) 55 – 59 anos

Categoria (T) 60 – 64 anos

Categoria (U) 65 – 69 anos
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Categoria (V) 70 ou mais 

CAPITULO IV – PREMIAÇÃO

 Artigo 12º - Geral Masculino / Feminino para as provas NEUZA e PAULO SANTOS.

 1° Lugar ao 5º lugar = TROFÉU PERSONALIZADO

 Artigo 13º - Categorias Masculino / Feminino para as provas NEUZA e PAULO SANTOS. 

1° Lugar  ao 3º lugar– TROFÉU PERSONALIZADO 

Artigo 14º - Medalhas de Participação a todos que completarem as provas e caminhada. As 

medalhas de participão formaram uma mandala.

Parágrafo 1º – Todos inscritos receberão  camiseta e sacochila

Artigo 15º - A premiação vai seguir as medidas de distanciamento social, caso na data do evento,

houver a possibilidade técnica e de segurança, faremos a premiação no final da prova senão entrega-

mos no dia seguinte em alguns pontos da cidade a combinar.

CAPITULO V – HORARIO E LOCAL DE RETIRADA DO KIT

Artigo 16º – Sera divulgada em breve 

No local da entrega do kit teremos tapete higienico, álcool gel e termômetro

I - Cada atleta deveria preencher o questionário “Protocolo Saúde” -anexo I

CAPITULO VI – INSCRIÇÕES 

Artigo 17º - As inscrições poderão ser realizadas através do site: you movin, até o dia 30 de agosto

de 2021, ou no momento em que for atingido o número total de 200 (Duzentos) participantes.
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Artigo 18º - Em cumprimento às regras oficiais da International Association of Athletics Federati-

ons (IAAF), a idade MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é a se-

guinte: I – 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova para provas com per-

curso de até 4 km. 

II – 18 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova, para provas com percurso de

8 km. 

Artigo 19º - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida de 5 km mediante auto-

rização por escrito dos pais ou de um responsável legal. A autorização deverá ser apresentada no ato

da retirada do kit. 

Artigo 20º - Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que: 

I – Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quais queres responsabilidades os

organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele atleta e de seus herdeiros.

 II – Está gozando de boa saúde e treinou apropriadamente para a prova.

 III – Está ciente de que deve consultar um médico ou professor de Educação Física especializado

em preparar atletas para competições e, em especial, corridas de rua.

 IV – Está cedendo todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena ao pro-

motor do evento, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos

de televisão, impressos, Internet ou outros meios eletrônicos, podendo a mesma, inclusive, ceder a

quem melhor lhe aprouver gratuitamente ou não.

 V – Está ciente deste concordando com as condições estipuladas neste regulamento. 

CAPITULO VII – DURAÇÃO

 Artigo 21º - Duração máxima da prova NEUZA  será 5h00, após o tempo atingido a estrutura do

evento será encerrada. 

CAPITULO VIII- DESCLASSIFICAÇÃO 
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Artigo 22º - Adotar  qualquer procedimento irregular para a participação na largada oficial,  tais

como: pular grades ou adentrar a pista ilegalmente.

Artigo 23º - Não realizar o percurso de acordo com o trajeto da prova. 

Artigo 24º - Prejudicar de forma intencional o desempenho de outro atleta. 

Artigo 25º - Não fizer confirmação de largada. 

Artigo 26º - Usar o número de forma a tornar difícil a sua leitura. 

Artigo 27º - E nos seguintes casos:

 I – Trocar de número; 

II – Ceder número a outro atleta inscrito.

III – Largar antes da autorização do diretor de prova; 

IV – For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 

V – Empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as regras da competição;

VI – Desacatar outro (s) atleta (s), o público, a arbitragem ou os organizadores. 

CAPITULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

 Artigo 28º - Obrigatoriedade: Todos os atletas devidamente inscritos na prova estão obrigados sob

pena de desclassificação a utilizar o número de inscrição, corretamente fixado e aberto na parte

frontal da camiseta. 

Artigo 29º - Demarcação do trajeto: O percurso é totalmente demarcado pela Comissão Organizado-

ra do evento. 

Artigo 30º- As áreas de largada e chegada das provas são de uso exclusivo da organização. Nelas só

serão admitidos os competidores, os staffs da prova e as pessoas credenciadas para o local. 

Artigo 31º - Reclamação e protesto: Quaisquer reclamações ou protestos só serão aceitos à Comis-

são Organizadora até 15 minutos após a divulgação do resultado parcial. 

Artigo 32º- Ao se inscrever no Circuito Mais Pelotas, o participante em conformidade com os direi-

tos do consumidor, autoriza o envio de mala direta e mensagem eletrônica, por Internet, telefone e

celular. 
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Artigo 33º- A comissão organizadora disponibilizara aos participantes sanitário e guarda-volumes

na área de largada/chegada. 

Artigo 34º- A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer objeto e/ou equipamen-

to deixado no guarda-volumes, assim como extravios de materiais ou prejuízos que os atletas ve-

nham a sofrer durante a participação na prova. 

Artigo 35º- A Comissão Organizadora mobilizará recursos para oferecer toda a assistência, no en-

tanto, não se responsabiliza por acidentes sofridos durante a prova, correndo as despesas conse-

quentes por conta dos atletas participantes. 

Artigo 36º- A Comissão Organizadora, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores,

não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelos atletas inscritos a terceiros e/ou ou-

tros participantes, que serão de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos. 

Artigo 37º- Somente será permitida a corrida durante a prova nos caminhos devidamente sinaliza-

dos. É expressamente proibido sair da área de proteção que determinam as áreas de circulação do

evento esportivo.

Artigo 38º- A Comissão Organizadora poderá alterar este Regulamento, total ou parcialmente sem

aviso prévio.

Artigo 39º- A arbitragem ficará a cargo da Comissão Organizadora, sem direito a veto.

Artigo 40º- O presente Regulamento Geral terá como orientação a Norma 07 de 08/01/2008 da Con-

federação Brasileira de Atletismo - CBAt. 

Artigo 41º- Toda irregularidade ou atitude considerada antidesportiva cometida por qualquer parti-

cipante atleta ou dirigente será passível de desclassificação, conforme o previsto na Regra 240 da

Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt e serão julgados pela Comissão organizadora equipe

de arbitragem, sem direito a veto. 

Artigo 42º- Todos os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos pela Comissão Orga-

nizadora, não cabendo qualquer outra apelação. 

Artigo 43º - A prova será realizada sob qualquer condição climática.
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Artigo 44º - Toda pessoa que não estiver devidamente inscrita e com a numeração de peito visível, 

poderá ser convidada a retirar-se do evento. 

Artigo 45º -A comissão organizadora NÃO se responsabiliza por acidentes, lesões, furtos, extravios 

de materiais, etc, que possa ocorrer devido a Imperícia, Imprudência e Negligência dos participantes

CAPITULO X -  SISTEMA DE DISPUTA DO CIRCUITO

Artigo 46º  - O sistema de disputa será de todos contra todos, respeitando a categoria, faixa etária e 

sexo na qual estará inscrita o participante.

Artigo 47º  - O sistema de cronometragem e classificações gerais e faixas etárias, será utilizado o 

TEMPO LÍQUIDO. 

Artigo 48º  - O Sistema de cronometragem utilizado no evento é CHIP, que estará fixado na 

NUMERAÇÃO DE ATLETA (Parte de Trás da numeração). 

Artigo 49º  - A classificação dos participantes será realizada dentro de sua categoria, faixa etária e 

sexo, seguindo a ordem de chegada da mesma que completar todo o percurso da prova (através da 

aferição eletrônica “Tempo Líquido”), SEM penalizações registradas durante o decorrer do percurso

e demais normas do regulamento.

Artigo 50º –   O Circuito Mais Pelotas ,  fara a soma das pontuações em cada prova de cada um dos 

participantes ao final do circuito (Prova Curta ou  Longa) 

Artigo 52º  -  A pontuação nas Categorias Curta e Longa, serão registradas 

OBRIGATORIAMENTE  na categoria participada. DESTE FORMA, não podendo ser utilizada em 

categorias diferentes. Exemplo 1: I Etapa, participei da categoria curta e na II etapa, participei da 

categoria média. Automaticamente o participante estará relacionado no Ranking nas 2 categorias 

(Curta e longa), e cada uma com a sua pontuação exclusiva de sua participação.
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Artigo 53º - Todos que participarem das 3 etapas do Circuito Mais Pelotas  (Categorias Curta ou 

Longa), terão direito à 6 pontos ao final do circuito, para fins de utilização na soma geral de sua 

pontuação. 

Artigo 54º - PONTUAÇÃO : 

1 - Nas etapas (1ª, 2ª, 3ª), a pontuação será conforme a classificação abaixo:

1.1 - CLASSIFICAÇÃO até 5º Geral (Categorias Curta e Longa):

 1º Lugar = 35 pontos

 2º Lugar = 34 pontos 

3º Lugar = 33 pontos

 4º Lugar = 32 pontos 

5º Lugar = 31 pontos

1.2 - CLASSIFICAÇÃO FAIXAS ETÁRIAS

1º Lugar = 25 pontos  

2º Lugar = 22 pontos 

3º Lugar = 20 pontos 

4º Lugar = 18 pontos

5º Lugar = 16 pontos 

6º Lugar = 15 pontos 

7º Lugar = 14 pontos  

8º Lugar = 13 pontos  

9º Lugar = 12 pontos 

10º Lugar = 11 pontos 

11º Lugar = 10 pontos

A partir do 12º Lugar = 09 pontos 
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Anexo I

Questionário “Protocolo Saúde”

Realizou teste Covid?  (  ) Sim (  ) Não           Data: ____________________________

Assina-lhe sim ou não para cada 

período 

Nos últimos 3 dias Nos últimos 7 dias Nos últimos 14 dias

Teve febre? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve dor de cabeça? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve secreção nasal? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve dor ou irritação 

na garganta?

(  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve tosse? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve dor no corpo? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve diarreia? (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve perda de olfato 

ou paladar?

(  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Teve contato com 

alguém com covid?

(  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não (  ) Sim (  ) Não

Acrescente alguma informação adicional:

Declaro, na forma da lei, que a informação acima corresponde a verdade e estou ciente que posso 

colocar em risco a saúde de outras pessoas, caso não forneça as respostas corretas.  Estou de acordo 

com protocolo e disposto(a) a participar do “Mais Pelotas”.

Assinatura:_______________________________________

Data do preenchimento:_____________________________
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