
1ª Water Run 

Data: 22/03/2020 

Horário: 08:00h  

Distancia: 4k, 8 k e Maratoninha  Kids 

Local: Parque Linear Via Verde – Bairro Ilha da Figueira 

Cidade: Jaraguá do Sul-SC 

Realização: ARSAM (Associação Recreativa do Samae) 

Organização: ACORJS (Associação de Corredores de Rua de Jaraguá do Sul)  

REGULAMENTO OFICIAL 

1ª Water Run  – Será disputada em um trajeto de 4 km e 8 km e Maratoninha  Kids, sendo o percurso  todo 
pavimentado em asfalto as margens do parque linear Via Verde.  

 A prova é individual. 

DATA e HORA: Dia 22 de março de 2020, com largada prevista para às 08:00 horas. 

A Prova:  

De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas para 
inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos, com as seguintes restrições: 

I - Atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem participar de provas com percurso igual ou superior a 10 km; 

II - A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que 

o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 

III - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da CORRIDA de 4 Km. 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na 

ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua 

participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 

A prova terá premiação no geral conforme a ordem e classificação de chegada.  Para a classificação das categorias 
será mediante tempo eletrônico. Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha de finisher. 

 

Objetivo 

A 1ª Water Run  tem como objetivo: 

- Proporcionar a revelação e o aprimoramento de atletas em geral;  

- Expandir a prática desportiva dessa modalidade. 

- Valorizar nosso Potencial turístico na cidade de Jaraguá do sul. 

- Oportunizar os participantes a pratica do pedestrianismo visando saúde e a integração da comunidade para uma 
melhor qualidade de vida. 

 

Realização 



A 1ª Water Run  – Será organizada pela ACORJS. 

A premiação da prova: 

GERAL Masculino e Feminino – 4 km 

1o Geral = troféu   

2o Geral = troféu    

3o Geral = troféu   

4o Geral = troféu    

5o Geral = troféu   

GERAL Masculino e Feminino – 8 km 

1o Geral = troféu   

2o Geral = troféu  

3o Geral = troféu  

4o Geral = troféu  

5o Geral = troféu  

CATEGORIAS 8 Km – Masculino e Feminino 

1o colocado = Troféu   

2o colocado = Troféu  

3o colocado = Troféu  

 Para as categorias Adulto Masculino e feminino nascidos em: 

A = 18 - 29 anos    

B = 30 - 34 anos  

C = 35 - 39 anos  

D = 40 - 44 anos 

E = 45 – 49 anos 

F = 50 – 54 anos  

G = 55 acima 

Das Inscrições:   

*As inscrições serão limitadas em 350 atletas. 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 11/02/2020 e terão o encerramento no dia 18/03/2020. As inscrições 
serão efetuadas da seguinte forma: 

- On-line Somente Através de sites contratados pela Organização. No caso Foco Radical 

- Grupos e assessorias via e-mail Acorjs@gmail.com 

 

mailto:Acorjs@gmail.com


Do valor da inscrição:  

*Para inscrições Avulsas; 

Lote único - até 18/03/2020 será de R$ 60,00 (sessenta reais + taxa de comodidade); 

*Inscrições para assessorias, academias e grupos de corredores com no mínimo 10 
atletas, entrar em contato com o organizador, pois valor será diferenciado e não 
contemplará cortesias a cada 10 atletas. Esse valor permanecerá até o encerramento das 
inscrições. E somente vide planilha disponibilizada através do organizador via e-mail e ou 
planilha própria em excel. 

Obs: Nessa taxa de inscrição, já está incluso o seguro aos atletas.  

A retirada do KIT : 

*Para os atletas avulsos, grupos e assessorias de Jaraguá do Sul/SC, Será no dia 20 e 21/03/2020 em local e horário a 
ser definidos. No dia 22/03/20 serão entregues somente para atletas residentes de outras cidades à partir das 
07:00hrs no local da largada (Parque Linear Via Verde). 

*O parque Linear Via Verde não possui estacionamento, os carros deverão ficar estacionados nas ruas adjacentes. 
Somente banheiros serão disponibilizados. 

NO DIA DO EVENTO NÃO SERÁ FEITO INSCRIÇÕES. A não ser mediante autorização da Organização da prova (com 
Cláudio) 

OBS: PARA A RETIRADA DO KIT, É NECESSÁRIO TRAZER O COMPROVANTE DE DEPÓSITO e DOCUMENTO. 

Kit Atleta: 

No Kit haverá: Camiseta de poliamida, barra de cereal, número de peito e alfinetes, chip eletrônico e brindes de 
apoiadores (se houver). 

Para a retirada do kit, será necessário apresentar: 

- O comprovante de pagamento; 

- Documento; 

-O atleta receberá um número de peito que deverá ser fixado na parte frontal da camiseta durante a corrida; 

-A medalha de participação será entregue após o atleta concluir o trajeto, na chegada da prova. 

 

Hidratação: 

- Será feita durante o percurso com água, e ao término da corrida, água, isotônico, frutas. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A comissão organizadora da 1ª Water Run , bem como seus apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 

A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que antecede as competições 
e suas etapas. 

No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá se alimentar de algo leve e estar bem hidratado. 



Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de antecedência. 

Durante o percurso, o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais. 

A comissão organizadora disponibilizará ambulância para pronto atendimento. 

Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.       

TODO ATLETA INSCRITO, TEM JÁ INCLUSO UM SEGURO, PAGO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.   

O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar ALGUM tipo de 
vantagem. 

A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de 
inscrições do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas e estruturais sem prévio aviso. 

A Comissão Organizadora será responsável pelo julgamento e aplicação de penalidades no caso de qualquer ato de 
indisciplina antes, durante e após a realização do mesmo. 

Por se tratar de rua de domínio público, os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos 
que podem existir ao longo do percurso.  

A organização da prova não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta disso, estamos a 
disposição para informação das ruas que integram o trajeto da corrida.  

É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  

*O atleta ao efetuar sua inscrição declara-se estar de acordo com esse 
regulamento. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.  

01/02/2020.  

 

 


