3º DESAFIO JCI – CORRIDA DE RUA
Apoio: Assessoria Esportiva Ideia Fixa
Realização: JCI Rio do Sul
REGULAMENTO OFICIAL
ITEM 1: Quanto a organização
1.1 - A Assessoria Esportiva Ideia Fixa, realizará em Rio do Sul/SC, no Estádio
Municipal Alfredo João Krieck, (situado à Rua Francisco de Souza, 2-102,
bairro Canoas, Rio do Sul-SC) e ruas adjacentes, o 3º DESAFIO JCI –
CORRIDA DE RUA;
1.2 - A prova acontecerá no dia 07 de ABRIL de 2019, com largada às 8:30h,
no local descrito no item 1.1.;
ITEM 2: A Competição
2.1 - A Corrida será uma corrida pedestre, de única etapa, com duração de até
2:00 HORAS, e serão declarados vencedores os atletas que percorrem em
menor tempo a distância oficial de 5 KM E 10 KM. Percurso em asfalto e
calçamento, com moderada altimetria.
ITEM 3: Inscrições
3.1 – As inscrições para esta prova deverão ser realizadas impreterivelmente
até o dia 02/03/2019, respeitando as seguintes datas e valores:



Primeiro Lote: de 25/02/2019 à 12/03/2019, as 23h59m59s: R$ 53,00 +
taxa;
Segundo Lote: de 13/03/2019 à 02/04/2019, as 23h59m59s: R$ 63,00 +
taxa;

3.2 - Haverá condições especiais para inscrição com grupos de mais de 10
(dez) participantes, com pagamento único, mediante informações a serem
obtidas com organização do evento por meio de WhatsApp 47 -98844-4230,
com Jaison;
3.3 - A inscrição deve ser feita no link “PRÓXIMOS EVENTOS” do site
https://www.ideiafixabrasil.com.br (ou pode ser redirecionado acessando
www.jciriodosul.org.br) ou ainda direto com o Professor Alan Sangoi – 55
984014047 (whatsapp);
3.4 - Somente a entrega do material garante a inscrição do atleta.
ITEM 4: Categorias
4.1 - Os atletas poderão participar das categorias de acordo com sua faixa
etária e sexo conforme tabela a seguir:


15 -19 anos











20-24 anos
25-29 anos
30-34 anos
35-39 anos
40-44 anos
45-49 anos
50-54 anos
55-59 anos
60 anos em diante
ITEM 5: Programa da Prova

5.1 - Os kits poderão ser retirados no dia 06/04/2019, das 14h às 16h, no local
da prova e no dia 07/04/2019 das 07:30h às 08h, também no local da prova;
5.2 - Será dado prioridade à retirada de kits no dia 07/04/2019 aos participantes
não residentes no município de realização do evento (Rio do Sul), pelo que se
orienta a o kit seja retirada no dia anterior por quem tiver a possibilidade, para
evitar tumulto;
5.3 - A largada ocorrerá as 08:30h e a premiação se inicia as 10:30h e poderá
ser adiantada para as 10h, caso os atletas vencedores já tenham completado o
percurso.
ITEM 6: Premiação:
6.1 - Serão premiados com Troféus os 3 primeiros colocados do masculino e
feminino de cada categoria descrita no item 5;
6.2 - Será concedida medalha de participação para todos que concluírem a
prova dentro do tempo estipulado de 2h;
6.3 – Não Haverá premiação em dinheiro.
6.4 - O Kit de participação na corrida é composto por: 1- Numeração de peito 2Chip Eletrônico. 3 – Uma camisa personalizada Material promocional dos
patrocinadores;
6.5 – A escolha do tamanho da camisa que integra o kit só poderá ser efetuada
no primeiro lote de inscrições;

ITEM 7: Identificação do atleta
7.1 - O atleta receberá seu número único que deverá fixar em local visível de
sua vestimenta – na parte frontal da camisa.
ITEM 8: Patrocínio Individual
8.1 - Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta

poderá utilizar outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores
individuais (calção, bonés, camiseta, outros);
8.1 - Não será permitido a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número
fixado em local visível, o não cumprimento, acarretará em desclassificação
sumária.
ITEM 9: Ordem de largada e Chegada
9.1 - A largada se dará em grupo total de participantes, sem preferências de
idade, sexo ou categoria.
ITEM 10: Posto de controle
10.1 - O posto de controle estará localizado no local de largada/chegada do
percurso e no meio.
ITEM 11: Alimentação e abastecimento de água.
11.1 - A organização da prova disponibilizará aos corredores fruta, e água na
chegada da prova e água no meio do percurso.
ITEM 12: Condição de admissão dos participantes
12.1 - Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de
18 anos de idade, de qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste
regulamento;
12.2 – Participantes que não tenham completado 18 anos de idade até o dia
que antecede a prova devem entregar termo de responsabilidade na retirada
do kit, sob pena de desclassificação automática e considerado como não
participante da prova;
12.3 - Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara assinando o termo de
responsabilidade que se encontra em perfeito estado de saúde e assume a
responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua
participação na prova;
12.4 - A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta
inscrito ser substituído por outro, em qualquer situação;
12.5 - No momento da retirada do kit o atleta deverá conferir se o chip e o
número de peito e a informação sobre sua categoria estão corretos;
12.6 - Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30 minutos
de antecedência;
12.7 - O número de peito fornecido deverá ser usado de forma visível durante
toda a prova. O mesmo não poderá ser rasurado ou alterado, sendo tais atos
passíveis de desclassificação.

ITEM 13: Condições Gerais
13.1 - A Prova será regida pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao
inscrever-se no evento;
13.2 - A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo
ser cancelada em caso de catástrofe que ponha em risco a integridade física
dos participantes;
13.3 - O atleta deverá manter-se exclusivamente nas pistas de rolamento que
estará devidamente sinalizada para os mesmos, conforme orientação das
equipes de segurança e staff;
13.4 - É proibida a ultrapassagem dentro do funil de chegada que comprometa
a integridade física de qualquer participante, sendo o mesmo passível de
desclassificação da prova;
13.5 - A organização da prova, bem como, seus parceiros/patrocinadores e
apoiadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de
única e exclusiva responsabilidade dos mesmos;
13.6 - A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância
para prestação de primeiros socorros em caso de acidentes, caso necessário,
o atendimento médico de emergência será efetuado na rede pública, sendo
que demais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico
dos atletas, serão de inteira responsabilidade do atleta;
13.7 - O acompanhamento do atleta por treinadores ou amigos que façam uso
de bicicletas, motos ou outros meios de locomoção serão passíveis de
desclassificação caso interfiram no desempenho de outro participante;
13.8 - Toda atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de
desclassificação;
13.9 - O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob
pena de ser desclassificado;
13.10 - As decisões tomadas pela organização da prova serão definitivas e
irrecorríveis;
13.11 - Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse
regulamento sob pena de desclassificação sumária.
ITEN 14: Considerações Finais
14.1 - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades
do EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, se for para a segurança
de todos, com bom senso.

ITEN 15: Direção de Prova
15.1 - Diretor da Prova ALAN SANGOI – professoralansangoi@gmail.com /
whatsapp +55 55 984014047.

Professor Alan Sangoi
Diretor de Prova IDEIA FIXA

