REGULAMENTO
3ª Corrida de Rua da Cidade de Turvo SATC

1 - FINALIDADE
A Corrida de Rua da Cidade de Turvo/SATC, compreende um evento esportivo que visa difundir na
comunidade a prática esportiva.

2 - PROVAS
2.1. A Corrida Rústica de 5 km e 10 km, feminino e masculino, acontecerá no dia 24 de março de 2019.
Tendo como local da largada e chegada Parque de Exposição Prefeito Ires Olivo, Avenida Municipal
nº 2972, bairro Cidade Alta, Turvo/SC.
2.2. A idade mínima para participação na corrida de 10 km e 5 Km é de 16 anos completos até o último
dia da inscrição, sendo 15 de março do ano da prova.
2.3. Para os atletas menores de idade (acima de 16 anos), deverão apresentar no dia da retirada do Kit
atleta a autorização de participação assinada por pais ou responsável maior de idade, devidamente
preenchida com os dados completos do participante (conforme modelo ANEXO 1)

3 - A PROGRAMAÇÃO DO DIA 24/03/2019 OBEDECERÁ AOS SEGUINTES HORÁRIOS:

6:30 às 7:00 - retida dos números para 5 km e 10 km no local (antecipe a retirada dos kits veja item 8.2)
7:30 às 7:50 - aquecimento
8:00 - largada única dos 10 km e dos 5km
9:30 - premiação 5 e 10 Km

4. PERCURSO

4.1. Em todo o trajeto é muito importante que o ATLETA preste atenção nas sinalizações específicas
do evento. Além da sinalização, haverá fiscais de prova em todos os percursos e, em alguns pontos,
carros de apoio.

4.2 Caso algum atleta erre o trajeto, deverá retornar ao local onde ocorreu o erro para refazer o
percurso.

4.3. No percurso de 10 km terá dois retornos.

4.4

O

percurso

detalhado

de

cada

etapa

está

disponível

na

figura

abaixo:

10 Km

5 Km

*Retirada de senha, entende-se que poderá ser: entrega de pulseira ou colocação de adesivos ou
destaque da numeração. (será informado antes da largada o método utilizado).

5.CATEGORIAS
5.1. Existem 10 categorias para cada percurso de 10km e 5km
Categoria

Naipe

Idade

A

Masc/Fem

18 a 24 anos

B

Masc/Fem

25 a 29 anos

C

Masc/Fem

30 a 34 anos

D

Masc/Fem

35 a 39 anos

E

Masc/Fem

40 a 44 anos

F

Masc/Fem

45 a 49 anos

G

Masc/Fem

50 a 54 anos

H

Masc/Fem

55 a 59 anos

I

Masc/Fem

60 a 64 anos

J

Masc/Fem

65 anos mais

Distância

5 Km
10 km

5.2 - Se não houver pelo menos 3 atletas inscritos em uma categoria, ela será excluída
automaticamente e as equipes/atletas serão transferidas para outra categoria superior.

6. INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
6.1. As inscrições estão abertas e serão feitas somente via internet, limitadas ao número máximo de
500 ATLETAS. Encerramento das inscrições dia 15/03/2019.
6.1.2 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos e adicionar
ou limitar o número de inscrições de PROVA em função de necessidades e disponibilidades técnicas
ou estruturais, sem prévio aviso.

6.2 O atleta será considerado inscrito ao:
a. Preencher corretamente e por completo o cadastro no site responsável pela inscrição. Não serão
realizadas inscrições via telefone.
b. Efetuar o pagamento do valor da inscrição.

6.3. Os valores das inscrições respeitaram as datas abaixo especificadas:
Taxa de inscrição:
LOTE 1 : Até a data de 28/02/2019 ou limite de vagas.
COMUNIDADE: R$ 50,00
GRUPOS E ASSESSORIAS: R$ 40,00 (mínimo 10 inscritos)*
DESCONTOS ESPECIAIS (50% de desconto): Funcionários, pais de alunos, alunos e pessoa
acima de 60anos
** No site de inscrição haverá indicações com grupo de desconto. Verifique seu grupo e utilize o
código para efetuar sua inscrição e receber o desconto destinado.

ATENÇÃO: O cupom de desconto de funcionários, pais e alunos está vinculado ao número do CPF
cadastrado no banco de dados da instituição. Mais informação favor entrar em contato pelo e-mail:
corridas@satc.edu.br ou telefone (48) 3431-7602
FUNCIONÁRIOS SATC: R$ 25,00 (direito a 1 acompanhante gratuito)
– O código de liberação para cadastro gratuito do acompanhante só será liberado após pagamento da
inscrição. Após confirmação o colaborador entrará com seu login e senha e no item “Minhas
inscrições” haverá um código de desconto, que ao ser lançado na inscrição do acompanhante terá um
abatimento de 100% no valor da inscrição.
PAIS DE ALUNO SATC: R$ 25,00
ALUNO SATC (16 anos +): R$ 25,00
+ 60 ANOS: R$ 25,00 - Para a “Categoria I” (60 anos a cima) será concedido desconto de 50% no
valor da comunidade (utilização do código do cupom +60anos) comprovação da idade na retirada do
Kit atleta.

LOTE 2 : Do dia 01/03/2019 até a data de 15/03/2019 ou limite de vagas.
COMUNIDADE: R$ 60,00
GRUPOS E ASSESSORIAS: R$ 50,00 (mínimo 10 inscritos)*
DESCONTOS ESPECIAIS (50% de desconto): Funcionários, pais de alunos, alunos e pessoa
acima de 60anos
FUNCIONÁRIOS SATC: R$ 30,00 (direito a 1 acompanhante gratuito)
– O código de liberação para cadastro gratuito do acompanhante só será liberado após pagamento da
inscrição. Após confirmação o colaborador entrará com seu login e senha e no item “Minhas
inscrições” haverá um código de desconto, que ao ser lançado na inscrição do acompanhante terá um
abatimento de 100% no valor da inscrição.
PAIS DE ALUNO SATC: R$ 30,00
ALUNO SATC (16 anos +): R$ 30,00
+ 60 ANOS: R$ 30,00 - Para a “Categoria I” (60 anos a cima) será concedido desconto de 50% no
valor da comunidade (utilização do código do cupom +60anos) comprovação da idade na retirada do
Kit atleta.

*Quando sua inscrição é considerada GRUPO?
- Quando seu grupo/assessoria/equipe possuir 10 participantes e estiver dentro das normas do
regulamento oficial do evento.
- A cada 10 pessoas pagantes inscritas no grupo, bonificação para 11ª inscrição (deverá ser solicitada
via e-mail corridas@satc.edu.br, com comprovação de pagamento do boleto referente as 10 inscrições).
- O organizador do evento é quem deve validar e aprovar a solicitação de vagas do grupo podendo
negar ou aprovar parcialmente a seu exclusivo critério.
- Pessoas acima de 60 anos (que possuem desconto de 50%) NÃO podem estar vinculadas a grupos
e assessorias.

6.4 Forma de Pagamentos
6.4.1 - Será via boleto bancário ou em 1x no cartão de crédito. O pagamento será lançado/emitido após
finalização da inscrição. Após o vencimento do boleto sua inscrição ficará pendente, porém ao retirar
um novo boleto o valor respeitará o lote vigente.

6.4.2 – Pagamento por Grupo: deverá ser pago somente um boleto no valor total da equipe, após
apresentar o pagamento (via e-mail corridas@satc.edu.br), a organização identificará a
empresa/academia, e cederá GRATUITAMENTE uma inscrição ao coordenador do grupo.

7. POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
A política de cancelamento obedecerá as seguintes datas:
7.1 - 90 dias antes de encerrar as INSCRIÇÕES - devolução 100% do valor. (menos taxa de emissão)
7.2 - 45 dias antes de encerrar as INSCRIÇÕES - devolução 50% do valor. (menos taxa de emissão)
7.3 - Após as datas informadas não haverá devolução da inscrição, tendo em vista que a organização
já iniciou o processo de solicitação dos kits a serem entregues.
7.4 - Cancelamentos não incluem no reembolso o valor de taxa de emissão. (emissão do custos e
processo do boleto- R$ 5,00)
7.5 - Em caso de Noshow (não comparecimento na data da corrida), o valor pago não será
reembolsado.
ATENÇÃO: A inscrição é pessoal e intransferível. Também não será permitida a transferência da
inscrição
para
outro
evento
e/ou
outro
participante,
sob
qualquer
argumento

8 KIT DE PARTICIPAÇÃO
8.1. Com a inscrição e com a taxa devidamente paga, cada ATLETA receberá um Kit de participação
que compõem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Número de peito (de uso obrigatório)
Chip de cronometragem (de uso obrigatório)
Boné
Sacola ou sacochila
Medalha (pós corrida)
E outros brindes da organizadora e patrocinadores do evento.

8.1.1 - A cada competidor será fornecido um número de identificação que conterá o chip de
cronometragem que deve ser usado visivelmente, sem rasura ou alterações, durante toda a realização
da prova, sendo passíveis desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo.

8.2 A entrega dos kits acontece conforme a programação abaixo:

1. A retirada deverá ser no Centro de Eventos de Turvo ou na SATC de Criciúma, entre os dias
21, 22 e 23/03 das 08 às 11:30h e das 13:30 às 17hs .
2. No dia e local do evento das 06:30 às 07:00 (evitar deixar para retirar o kit no dia do evento,
evitando transtornos).

8.2.1- A retirada do kit deverá ser feita preferencialmente pelo atleta ou por uma pessoa autorizada
portando um documento do atleta.
8.2.2. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os dados do participante (s),
não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

8.2.3 O atleta que não retirar o seu kit (número + acessórios) na data e horário estipulados pela
organização perderá o direito de participar do EVENTO e ao kit. Pois a participação na prova está
condicionada ao uso da numeração e chip recebidos.
8.2.4 Não serão entregues kits após o evento.

9. PREMIAÇÃO

9.1 Todos os ATLETAS que completarem o percurso, no tempo máximo estipulado pela organização,
receberão medalha de participação. A cerimônia de premiação de medalhas será realizada após o
tempo limite de conclusão da prova.
9.2 – No percurso de corridas de 10 km e 5 km, os 3 primeiros atletas no geral (masculino e feminino)
receberão troféus e os 3 primeiros de cada categoria (masculino e feminino), receberão medalhas. Na
categoria 10km, haverá premiação em dinheiro para os 3 primeiros atletas no geral (masculino e
feminino).

9.3. Premiação em dinheiro. (em espécie)
9.3.1. Geral masculino e feminino 10 Km
Classificação

Premiação

1º

500,00

2º

300,00

3º

100,00

9.4 – Todos os atletas que completarem o percurso escolhido, dentro do tempo máximo estipulado pela
organização, ganharão medalha de participação.

9.4.1. Geral masculino e feminino 10 Km
Classificação

Premiação

1º

Troféu + dinheiro

2º

Troféu + dinheiro

3º

Trofeú + dinheiro

Por categoria masculino e feminino 10 Km
Classificação

Premiação

1º

Medalha

2º

Medalha

3º

Medalha

9.4.2.Geral masculino e feminino 5 Km
Classificação

Premiação

1º

Troféu

2º

Troféu

3º

Troféu

Por categoria masculino e feminino 5 Km
Classificação

Premiação

1º

Medalha

2º

Medalha

3º

Medalha

Observação: Os atletas que foram premiados na classificação geral, serão eliminados da classificação
de sua categoria.

10. HIDRATAÇÃO
10.1. Todo atleta poderá receber água do público, durante o percurso.
10.2 A organização disponibilizará pontos de água, conforme detalhado em Percurso.

11. PENALIDADES

11.1 O ATLETA será penalizado com desclassificação da prova cada vez que for flagrado nas seguintes
situações:
1. Desrespeitando os fiscais ou qualquer membro da equipe organizadora;
2. Apresentando atitude antidesportiva;
3. Sendo transportado por qualquer tipo de veículo no percurso da corrida;
4. Largando antes do horário definido pela organização;
5. Cortando caminho;
6. Correr o percurso diferente do escolhido na inscrição, estará automaticamente desclassificado.
7.

Serão

desclassificados

os

participantes

que

não

cumprirem

o

artigo

8.1.1.

12. REGRAS ESPECÍFICAS
12.1 A idade mínima exigida para participação no EVENTO é de 16 anos, completos até a data de
cadastro/inscrição. É obrigatório a apresentação da autorização de participação, assinada por pais ou
responsáveis, na retirada do kit.

12.2 O tempo limite para conclusão do percurso de 10 km é 1h30 e para o percurso de 5 km é de 50
minutos.
12.3 Caso um corredor tenha problemas durante o percurso, ele deverá avisar o primeiro FISCAL que
encontrar.
12.4. Todo atleta deverá passar por dentro do limite do portal para registro de seu tempo.
12.5 O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido outro
meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado.
12.6 O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que está
apto a participar da prova. Isentando de toda e qualquer responsabilidade, os organizadores,
patrocinadores e/ou apoiadores da prova.

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de largada/chegada,
que contará com estrutura de informações, banheiros, guarda-volume (apenas para chave de veículos,
não sendo aceito carteiras, celulares, roupas, entre outros) no Parque de Exposição Prefeito Ires
Olivo.
13.2. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância no percurso e na chegada.
13.3. Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la adquirido.
13.4. O participante não pode entregar a outra pessoa o seu número de cadastro.
13.5. É de responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante
e depois da mesma.
13.6. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem
renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos
de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação.
13.7. A direção geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
13.8. É proibido levar e/ou correr com animais domésticos.
13.9. Os participantes deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso durante a realização
da prova. O descumprimento desse item será passível de desclassificação.
13.10. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de
desclassificação.
13.11. A prova poderá ser prorrogada ou até mesmo cancelada em caso de condições climáticas
desfavoráveis (tempestade tipo furacão, granizo e raios) ou motivos de força maior que ponham em
risco a integridade física dos participantes, ressalta
13.12. Os resultados das provas serão publicados no site e impressos no local (painel).
13.13. A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.
13.14. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a organização através do email corridas@satc.edu.br ou telefone (48) 3431-7602 responsáveis Ellen Cristina Martins e Antônio
Luiz Soratto.

ANEXO I – Modelo Autorização dos pais para menores de 18 anos. (a partir de 16 anos)

AUTORIZAÇÃO (PAIS/ RESPONSÁVEL) PARA MENORES DE 18 ANOS

Através da presente, eu _____________________________________________ (nome do ai/mãe ou
responsável legal), RG nº __________________ CPF/MF nº ___________________, autorizo o (a)
menor _____________________________________________________(nome do menor), nascido
em ____/____/_____, com ______ anos de idade, portador da Carteira de Identidade RG
nº.______________________, expedida pela __________________(órgão expedidor) a participar, na
qualidade de atleta, da III Corrida de Rua de Turvo, que será realizada no dia 24 de março de 2019,
responsabilizando-me pelos atos pelo mesmo praticados.

Turvo, ____ de _________________ de 2019

Assinatura:________________________________

Observação: É obrigatório a entrega desse documento devidamente preenchido e assinado na retirada
do kit atleta.

