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REGULAMENTO GERAL 
Meia Maratona de Jurerê 2019 

Jurerê Internacional - Florianópolis – SC  

 
O evento denominado Meia Maratona de Jurerê 2019 será composto de uma prova pedestre, com 
distâncias de 5km, 10 Km e 21 Km a serem realizadas no dia 03 de novembro de 2019, na cidade de 
Florianópolis, tendo a participação de atletas regularmente inscritos de ambos os sexos. 
 
A realização deste evento estará sob a responsabilidade da ACORSJ e será uma homenagem ao 21º 
Batalhão da Polícia Militar.  
 
Largada e chegada, Jurerê Internacional, no Open Shopping ao Lado do Il Campanário Resort.  
CONFIRA OS PERCURSOS COMPLETOS – 21K, 10K E 5K EM ANEXO A ESTE REGULAMENTO. 
 
6h45min – Aquecimento pré-largada 
7h00min – Largada 21km 
7h10min – Largada 10km 
7h20min – Largada 5km  
10h30min – Início da Cerimônia de Premiação 
 
Poderão participar da prova os atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o 
Regulamento Oficial da prova.  
 
Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência (30 minutos 
antes da sua largada), quando serão dadas as instruções finais. 
 
Esta prova, respeitando-se o contido neste regulamento, obedecem à Regra 240 da IAAF, ao 
Regulamento Geral de Corridas de Rua da CBAt e às normas da Federação Catarinense de Atletismo. 
 
Os 21k serão de percurso misto, com asfalto, trilha e praia (areia dura). 
 
 1 - PARTICIPAÇÃO  
INSCRIÇÕES LIMITADAS A 4.000 ATLETAS (individual 5k, 10k e 21 km); 
 
DATA DE INSCRIÇÃO: De 13 de novembro de 2018 até 25 de outubro de 2019.  
SITE: www.koha.com.br / www.focoradical.com.br / www.ticketagora.com.br     
 
TAXA DE INSCRIÇÃO:   
 

Lotes: 5k 10k 21k 

Lote Promocional (até 
31/12 ou 100 primeiros) 

55,00 55,00 55,00 

1º lote (1ª de janeiro a 31 
de março) 

77,00 77,00 77,00 

http://www.koha.com.br/
http://www.focoradical.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/
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2º Lote (1º de abril a 31 de 
maio) 

88,00 88,00 88,00 

3º Lote (1º de junho a 11 de 
outubro) 

99,00 99,00 99,00 

4º Lote (12 a 18 de outubro) 119,00 119,00 119,00 

 
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei nº 10.741, de 2003, 
têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição, referente ao valor vigente de cada lote. O 
documento original de identidade deverá ser apresentado para retirada do kit para comprovação do 
direito.  
 
Todos os kits serão compostos por: sacola, camiseta, chip e número peito e brindes de 
patrocinadores, além de medalhas de participação para quem completar o percurso. 
 
Obs.: O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. Também não será permitida a 
transferência da inscrição para outro evento, sob qualquer argumento. 
Para a troca de nome ou categoria será cobrada a taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Dúvidas: 
acorsj@gmail.com  
 
 
1.1 – POR CATEGORIAS:  
A idade mínima para participação na corrida de 21 km é de 18 anos e para a corrida de 5 km e 10 km 
é de 16 anos. Os atletas com idades entre 16 e 17 anos só poderão participar da corrida na distância 
de 5 km com autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. 
 
A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que será 
integrado ao processo na retirada dos kits da corrida.  
 
 
2 - RETIRADA DO KIT 

Os atletas inscritos deverão retirar o kit do evento no dia 02/11/2018, na Movin Indoor 
Trainning, das 9h às 16h, no endereço Av. dos Búzios, número 470 - Jurerê, Florianópolis-SC, 88053-
300. 

Os kits somente serão retirados/entregues mediante a apresentação de um documento oficial 
com foto.  

Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em 
seu lugar. Para isto, esta pessoa deverá levar uma autorização por escrito do referido participante, 
na qual conste o nome, RG e telefone de quem está retirando, acompanhado da confirmação da 
inscrição e o boleto bancário pago.  

A entrega de kit será impreterivelmente feita no dia e horário informado pela organização. 
Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, com exceção informada abaixo, nem 
após o mesmo. 

Para atletas residentes fora da Grande Florianópolis será permitida a retirada dos kits no dia 
do evento mediante o envio de um e-mail para acorsj@gmail.com solicitando a retirada do mesmo. 
O e-mail deverá ser enviado até o dia 31 de outubro às 23h59. A retirada dos kits será das 6h00 às 
6h30 na área de apoio próximo ao local de largada.  

mailto:acorsj@gmail.com
mailto:acorsj@gmail.com
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3 – O KIT DE PARTICIPAÇÃO  

O kit deverá constar de: camiseta, medalha (pós-evento), chip e número peito e brindes de 
patrocinadores. 

O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas 
referentes ao tamanho da camiseta. O kit deve ser conferido no momento da retirada. 

A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização 
específica para este fim, no caso, procuração expedida por cartório, ou portar um documento original 
do atleta inscrito.  

 
4 - O NÚMERO DE PEITO  

No kit o atleta receberá seu número de identificação que virá acompanhado do chip de 
cronometragem.  

No dia da prova o número deverá ser afixado com alfinetes no peito, à frente do uniforme de 
corrida. Ele é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado. 

 
5 - O CHIP DESCARTÁVEL 

Nesta prova será utilizado o chip descartável. Este chip deverá ser afixado no seu tênis, 
conforme orientações que constam no seu envelope. Caso tenha alguma dúvida de como proceder, 
antes de afixar, procure o staff da prova que vai orientar na sua utilização. O uso do "chip" é 
obrigatório aos inscritos, acarretando a desclassificação se não o utilizar. 
 
6 - POSTOS DE HIDRATAÇÃO – ÁGUA MINERAL  

Serão disponibilizados ao longo do percurso postos de hidratação com água mineral gelada 
em copinhos. 
 
7 – RESULTADOS  

Os resultados das provas do evento Meia Maratona de Jurerê serão publicados no site: 
http://www.chiprun.com.br/ 

A organização não é responsável por resultados publicados em outros sites, que não o 
indicado neste regulamento.  
 
8 - PREMIAÇÃO  
Todos os atletas inscritos que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão direito a 
uma medalha de participação. A duração máxima será de 3 horas.  
 
PREMIAÇÃO 5 KM 
Troféu para os 5 primeiros geral (masc/fem); 
Troféus para 3 primeiros nas categorias individual. 
 
CATEGORIAS MASC/FEM 5 KM 
Faixa 16 a 19 anos 
Faixa 20 a 29 anos 
Faixa 30 a 39 anos 
Faixa 40 a 49 anos 
Faixa 50 a 59 anos 
Faixa 60 a 69 anos 
Acima 70 anos 

http://www.chiprun.com.br/
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Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. A entrega da premiação aos vencedores 
será após a chegada do último atleta. 
 
PREMIAÇÃO 10K 
1º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
2º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
3º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
4º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
5º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu  
 
Troféus para os 3 primeiros de cada categoria. 
 
CATEGORIAS MASC/FEM 10KM 
Faixa 16 a 19 anos 
Faixa 20 a 29 anos 
Faixa 30 a 39 anos 
Faixa 40 a 49 anos 
Faixa 50 a 59 anos 
Faixa 60 a 69 anos 
Acima 70 anos 
Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. A entrega da  
premiação aos vencedores será após a chegada do último atleta. 
 
 
PREMIAÇÃO 21K 
1º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
2º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
3º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
4º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu 
5º Lugar Geral (masc/fem) – Troféu  
 
Troféus para 3 primeiros nas categorias individual. 
 
CATEGORIAS MASC/FEM 21 KM 
Faixa 1: de 15 a 19 anos 
Faixa 2: de 20 a 24 anos 
Faixa 3: de 25 a 29 anos. 
Faixa 4: de 30 a 34 anos 
Faixa 5: de 35 a 39 anos 
Faixa 6: de 40 a 44 anos 
Faixa 7: de 45 a 49 anos 
Faixa 8: de 50 a 54 anos 
Faixa 9: de 55 a 59 anos 
Faixa 10: de 60 a 64 anos 
Faixa 11: de 65 anos a 69 anos 
Faixa 12: Acima de 70 anos  
 

 
10- REGRAS GERAIS  
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A Meia Maratona de Jurerê terá a duração máxima de 3h00, sendo que o atleta que não 
estiver dentro do tempo projetado (pacechart), em qualquer ponto do percurso, poderá ser 
convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto. Todos os atletas inscritos que 
terminarem as provas receberão uma medalha de participação.  

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento médico e ambulância. O 
atendimento médico de emergência de retaguarda será efetuado na rede pública.  

Durante o percurso das provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e a 
sinalização do staff do local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou outras coisas, o atleta 
deverá evitar correr muito próximo aos limites das laterais do percurso, o que pode gerar tropeços 
no meio-fio, ou nos objetos de segurança e demarcação.  

O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro dos limites 
impostos pelo gradeamento e sinalização, colocados ao longo do percurso, evitando assim, acidentes 
no contato com veículos, fora destes limites.  

A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá árbitros, fiscais e 
equipe de apoio para a orientação e fiscalização dos participantes.  

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, 
apoiadores e empresas participantes, de nenhum valor correspondente a danos a equipamentos 
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem 
por qualquer extravio de materiais ou prejuízos materiais que por ventura os atletas venham a sofrer 
durante a participação da prova.  

Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos 
os participantes.  

Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem portando seus números 
bem visíveis e o chip retornável da prova.  

Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, a não ser por 
parte dos membros da organização.  

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 
30 minutos após a divulgação.  

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e da necessidade de consultar um médico antes 
da prova, para avaliar suas reais condições de participação.  

Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão irrevogável à 
organização e seus concessionários, todos os direitos de utilização de sua imagem, voz e semelhança, 
inclusive direito de arena, para finalidades legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer 
meio de comunicação e propaganda, assim como, autoriza o possível envio de mensagens 
informativas via: e-mails, cartas, torpedos SMS, e por outros meios, para seus telefones e endereços 
cadastrados, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento, e 
de eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao evento, sendo 
conhecedor de seu formato e execução.  

Poderá o organizador/realizador suspender/adiar o evento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, tais como ventos e chuvas fortes, 
que possam prejudicar o deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, com sérios riscos 
a integridade física dos participantes.  

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões.  
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 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelo e-mail: 
acorsj@gmail.com  
 
V1.5 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:acorsj@gmail.com
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AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT POR TERCEIRO 
 

A presente autorização deve ser entregue no ato da retirada de kit juntamente com o comprovante 
de pagamento, conforme o Regulamento da Meia Maratona de Jurerê. Todos os participantes que 
assinarem esta autorização concordam com o regulamento da prova e se responsabilizam pelo 
material retirado junto à organização.  
Eu, ________________________________________________, portador do CPF nº_____________ e 
RG nº____________, de data de nascimento ____________, regularmente inscrito na Meia Maratona 
de Jurerê na distância: ( ) 21Km ( ) 10km  ( )5km autorizo o(a) Sr.(a) ____________________ 
____________________, portador do RG nº ____________ e do CPF nº _________________ a retirar 
meu kit atleta da Meia Maratona de Jurerê.  
 

_______________________, ____ de ______________ de 2019. 
 
 

_______________________ 
Assinatura do Atleta inscrito 
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AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL MENOR DE 18 ANOS 
 

A presente autorização deve ser entregue no ato da retirada de kit, conforme o Regulamento da Meia 
Maratona de Jurerê.  
Todos os responsáveis que assinarem esta autorização concordam com o regulamento da prova e se 
responsabilizam pela participação do menor de idade no evento esportivo. Eu, 
________________________________________________, portador do CPF nº_____________ e RG 
nº____________, de data de nascimento ____________, autorizo e me responsabilizo pela 
participação de ________________________________________________, portador do CPF 
nº_____________ e RG nº____________, de data de nascimento ____________ regularmente 
inscrito na prova Meia Maratona de Jurerê na distância: ( ) 10km ( ) 5km. 
 
 

_______________________, ____ de ______________  de 2019. 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Responsável pelo menor de idade 

 


