ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE – FESPORTE

REGULAMENTO DA PROVA - 2ª CORRIDA DA PONTE

1 – DO EVENTO
1.1 – A 2ª Corrida da Ponte é um evento de corrida de rua realizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina,
por intermédio da Fundação Catarinense de Esporte.
1.2 - Datas: 11 e 12 de dezembro de 2021
1.3 - Horários de largada: no dia 11/12/2021 às 20h e no dia 12/12/2021 às 20h.
1.4 - Local: Cabeceira Insular da Ponte Hercílio Luz – Florianópolis/SC
2 – DO PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
2.1 - É obrigatório o uso de máscara de proteção nas áreas comuns do evento, principalmente na largada e chegada da prova.
2.2 – A retirada de kits acontecerá na sede da FESPORTE mediante agendamento prévio.
2.3 - Sugere-se que o atleta leve cinta ou mochila de hidratação ou aguarde o atendimento do staff.
2.4 - O atleta deverá comparecer ao local de largada no dia e horário de acordo com o percurso inscrito.
2.5 - Obrigatória apresentação do Comprovante de Esquema Vacinal completo para retirada do kit.
3 – CRONOGRAMA
3.1 – Inscrições
3.1.1 – A partir do dia 03/12/2021 às 13h até o dia 05/12/2021 às 19h, ou quando se encerrarem as 2.000 (duas
mil) vagas disponíveis, sendo 1.000 vagas para cada prova.
3.2 – Retirada dos Kits
3.2.1 – Dias 09 e 10 de dezembro de 2021, das 10h às 21h.
3.2.2 – Local: Sede da FESPORTE situada na Rua Cmte. José Ricardo Nunes, 79 – Capoeiras – Florianópolis/SC.
3.3 – Evento
3.3.1 – Prova 5KM
3.3.1.1 – Largada Dia 11 de dezembro de 2021 às 20h.
3.3.1.2 – Horário limite para conclusão da prova – 21h30min.
3.3.2 – Prova 10KM
3.3.2.1 – Largada Dia 12 de dezembro de 2021 às 20h.
3.3.2.2 – Horário limite para conclusão da prova – 22h.
4 – DA PROVA
4.1 - A corrida de 5km será realizada no dia 11 de dezembro de 2021 e a corrida de 10km será realizada no dia 12
de dezembro de 2021, tendo como local de largada e chegada a Cabeceira Insular da Ponte Hercílio Luz – Florianópolis/SC.
4.2 – As provas de 5km e 10km acontecerão nas categorias FEMININA e MASCULINA.
4.3 - O percurso da prova será continuo, para as distâncias de 5km e 10km, conforme mapa a ser disponibilizado
no site oficial da FESPORTE.
4.4 - Nas provas de 5km e 10km, os atletas correrão com o equipamento “chip”, fixado ao número de peito o qual
é de uso descartável. É obrigatória a utilização deste equipamento no momento da sua participação no evento.
4.5 - O percurso será realizado pela Ponte Hercílio Luz e Beira-Mar Continental, com piso predominantemente de
asfalto, com exceção do trecho pela Ponte, em estrutura metálica que poderá apresentar trechos escorregadios.
4.5.1 - Características peculiares à estrutura da Ponte Hercílio Luz poderão causar vertigens ou outras sensações
desconfortáveis a pessoas com restrições à altura.
4.6 - Os participantes deverão manter-se exclusivamente no percurso durante a realização da prova.
4.7 - O percurso será aferido pela Federação Catarinense de Atletismo – FCA e os resultados homologados pela
mesma entidade;
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4.8 - A largada para PCD’s ocorrerá 5 (cinco) minutos antes da largada dos demais corredores.
4.9 - O percurso de 5km contará com 1 ponto de hidratação, e o percurso de 10km com 3 pontos de hidratação,
podendo acontecer alterações por motivos causados pelas condições climáticas adversas, além de ponto de hidratação na arena de chegada. A coleta das águas será no formato de auto-atendimento, cabendo aos staffs
apenas a reposição sobre as mesas que serão montadas.
4.10 - Alterações na prova poderão ser aprovadas pela equipe técnica e FESPORTE.
5 – DAS INSCRIÇÕES
5.1 - As inscrições estarão disponíveis pelo site www.vemcorrer.com a partir do dia 03/12/2021 às 13h até o dia
05/12/2021 às 19h, ou quando se encerrarem as vagas disponíveis.
5.2 – Somente poderão participar das provas as pessoas imunizadas com esquema vacinal completo (duas doses
ou dose única de vacina contra a COVID-19).
5.2.1 – As pessoas imunizadas com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única de vacina contra a
COVID-19) deverão apresentar o comprovante no momento da retirada dos kits.
5.3 – Poderão se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos, completados até a data de realização da prova,
desde que cumpridas as demais determinações previstas neste regulamento.
5.3.1 - Os jovens de 16 e 17 anos poderão participar somente da prova de 5km conforme regras da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt), e menores de 16 anos não podem participar deste evento.
5.4 – As inscrições são gratuitas mediante a doação de 02 Kg (dois quilos) de alimentos não perecíveis que serão
doados às entidades atendidas pela Rede Laço de Voluntariado, que deverão ser entregues no momento da retirada do Kit do participante.
5.5 - Todo participante inscrito estará coberto por seguro individual, válido a partir da largada da prova, até o
tempo técnico limite para sua conclusão.
5.6 - Há previsão de reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das vagas para Pessoas Com Deficiência - PCDs;
5.7 - Será permitida apenas uma inscrição por CPF.
6 – DO KIT DO PARTICIPANTE
6.1 - Todo participante inscrito regularmente terá direito a um kit atleta composto por: 1 mochila tipo saco, 1
camiseta do evento, 1 máscara, 1 número de peito com chip descartável.
6.2 - Todo atleta deverá estar vestindo a camiseta personalizada e o número de peito da prova para ter acesso à
arena do evento.
6.3 - O kit deverá ser retirado conforme cronograma, mediante apresentação de documento oficial com foto, na
sede da Fesporte na Rua Cmte. José Ricardo Nunes, 79 – Capoeiras – Florianópolis/SC, ou em outro local indicado
por ela.
6.4 - Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu lugar. Para
isto, esta pessoa deverá levar um documento FÍSICO E ORIGINAL do atleta inscrito.
6.5 - Em hipótese alguma, não serão entregues kits fora do horário previsto na programação e agendado previamente, inclusive no local da prova.
6.6 - O tamanho da camiseta ficará sujeito à disponibilidade no momento da retirada do kit.
7 – DA PREMIAÇÃO
7.1 - Todo atleta que concluir a prova dentro do tempo limite de prova receberá medalha de participação.
7.2 - A premiação geral das categorias de 5km e 10km, MASCULINO e FEMININO serão realizadas com troféus do
1˚ ao 5. Não haverá cerimônia de premiação. Os troféus serão disponibilizados para retirada em local a confirmar
pela organização do evento.
7.2.1 - Em caso de não comparecimento no momento da entrega dos troféus, o atleta poderá ser representado
por alguém indicado antecipadamente. Caso contrário não o receberá.
7.3 - Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor geral da prova em até 15 minutos após
a divulgação do resultado. Caso contrário, serão considerados inválidos.
7.4 - As classificações serão consideradas inválidas caso o corredor não seja o titular da inscrição.
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7.5 - Os resultados oficiais serão divulgados no site da FESPORTE (www.fesporte.sc.gov.br) em até 72h após o
término do evento.
8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema online,
o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por sua participação no evento
de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" Anexo I.
8.2 - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de desclassificação,
podendo o caso ser levado ao conhecimento do TJD/SC, para verificação de infração com base no CJD/SC.
8.3 - A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de largada/chegada, que contará
com tenda de primeiro socorros, tenda de cronometragem, tenda de locução, tenda de premiação (medalhas),
banheiros químicos e área de dispersão exclusiva para os atletas com numeral após a conclusão da prova.
8.4 - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e brigadista.
8.5 - É obrigatório o atleta estar com o número colocado de forma visível no peito e o chip de cronometragem,
acarretando na desclassificação do atleta que não os utilizarem.
8.6 - Não será permitida a participação, tampouco a entrada no percurso, de nenhum atleta sem número de peito
e camiseta. Caso seja identificado, será imediatamente retirado da prova.
8.7 - A prova poderá ser cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, por nota oficial das autoridades
competentes ou por motivos de força maior que ponham em risco a integridade física dos participantes, não
acarretando aos Organizadores e/ou Apoiadores qualquer tipo de devolução pecuniária, compensação ou indenização para o atleta inscrito.
8.8 - Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o transcurso da prova
não será responsabilidade dos Organizadores e/ou Apoiadores da mesma. Não haverá reembolso, por parte da
Organização, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo participante para
participar do evento, ou dos veículos estacionados no entorno da prova, independentemente do motivo.
8.9 - Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la adquirido. O participante não poderá entregar a outra pessoa não cadastrada seu número de peito e seu chip, por qualquer que seja
o motivo.
8.10 - Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação na PROVA para finalidades legítimas.
8.11 - A organização da prova não se responsabiliza por eventual falha no equipamento “Chip”.
8.12 - O sistema de cronometragem poderá ser danificado em caso de descargas elétricas e/ou problemas causados por condições climáticas adversas, podendo acarretar na perca dos registros de tempo dos atletas.
8.13 - É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O participante deverá observar as
entradas, os horários para a largada de sua categoria e o trajeto especifico de cada prova, não sendo permitido
qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação.
8.14 - Para o registro de conclusão de percurso, o participante deverá obrigatoriamente passar pelos tapetes de
cronometragem.
8.15 - Não será oferecido o serviço de GUARDA-VOLUMES.
8.16 - Não será oferecido o serviço de MASSAGEM.
8.17 – Não será permitida instalação de tendas de assessorias esportivas.
8.18 - A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.
8.19 - Os casos omissos serão definidos pela Coordenação Geral da 2ª Corrida Da Ponte, não cabendo das decisões
do mesmo qualquer recurso.
8.20 - Fica eleito o foro da Capital, Santa Catarina, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
dirimir quaisquer questões oriundas deste regulamento.

ANEXO - I
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REGULAMENTO - 2ª CORRIDA DA PONTE
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro que:
1. Estarei presente neste evento por minha livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades
os ORGANIZADORES e as empresas envolvidas, em meu nome e de meus herdeiros;
2. Estou ciente que não são aceitas substituições/troca de participantes;
3. É de minha responsabilidade obter todas as informações sobre o evento, tais como: data, local e horário;
4. Estou física e mentalmente apto a participar deste evento, nas condições propostas pela organização;
5. Autorizo a utilização por parte do organizador de qualquer dado, fotografia, filme ou outra gravação contendo
imagens de minha participação neste evento, em qualquer mídia seja impressa ou eletrônica, incluindo na Internet, para qualquer fim e por tempo indeterminado;
6. Autorizo recebimento de e-mails, SMS e WhatsApp, bem como qualquer meio digital de comunicação, do ORGANIZADOR divulgando informações, notícias e serviços;
7. Na realização do cadastro, ou inscrições para terceiros, tenho a autorização deste(s) participante(s), me responsabilizo pela legitimidade de dados fornecidos e garanto que o mesmo tem total ciência desta declaração e
do respectivo REGULAMENTO do evento;
8. Estou totalmente ciente e concordo com o REGULAMENTO ou REGRAS GERAIS deste Evento, bem como do
Termo de Uso e Política de Privacidade da Organizadora.
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