REGULAMENTO PROVAS 2019

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

1.1. A Corrida de Praia de Navegantes - Portonave compreende um evento espor8vo que visa difundir na
comunidade a prá8ca espor8va.

1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Corre Brasil Marke8ng Espor8vo

2. AS PROVAS

2.1. Tanto a Corrida 5km, 10km e a Kids serão realizadas no dia 17 de fevereiro de 2019, tendo como local de
Largada a Praça Central na Praia de Navegantes.

2.2. A programação obedecerá aos seguintes horários:

• No dia 16 de fevereiro das 14h às 19h – Entrega de kits
Local: Centro Integrado de Cultura - Prefeito Manoel Evaldo Muller - Fundação Cultural de Navegantes (próx.
ao Ginásio Municipal de Esportes) - Rua Maria Leonor da Cunha, 432 - Centro - Navegantes/SC
• No dia 17 de fevereiro:
6h30min – Início da Concentração
7h – Largada Corrida 5k e 10k
8h30min – Largada Kids
9h – Início da Cerimônia de Premiação

2.3. A idade mínima para corrida de 5k e 10k é de 15 anos completos em 2019. Idades e categoria do kids
especiﬁcados nas regras especíﬁcas.

2.4. Esta prova, respeitando-se o con8do neste regulamento, obedecem à Regra 240 da IAAF, ao Regulamento
Geral de Corridas de Rua da CBAt e às normas da Federação Catarinense de Atle8smo.

2.5. Na CORRIDA os atletas correrão com o equipamento “chip descartável”, o qual não é necessário a
devolução após a chegada.

2.6 A distribuição dos Postos de Água no percurso da CORRIDA e CAMINHADA seguirá as determinações da
regra 240 da IAAF para corridas de rua. Haverá, ainda, uma Tenda de Água após a chegada da PROVA, à
disposição de todos os PARTICIPANTES.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições estarão disponíveis de 15 de outubro de 2019 a 07 de fevereiro de 2019 ou até a8ngir o
Limite Técnico total de 2000 inscritos pelo endereço eletrônico www.correbrasil.com.br.

3.2. O valor da inscrição individual é de:

3.2.a) Conforme Projeto da Lei de Incen8vo ao Esporte do Governo Federal disponibilizamos um lote
promocional no valor de R$ 20,00 (vinte reais) + 1 lata de leite em pó para modalidades 5k e 10k, no período
de 15 de outubro de 2018 à 09 de janeiro de 2019 ou até a8ngir 500 vagas. Os demais lotes e valores serão
divulgados no dia 10 de janeiro de 2019.

3.2.b) Lote único na modalidade kids no valor de R$ 10,00 (dez reais) no período de 08 de novembro de 2018 a
09 de janeiro de 2019 ou até a8ngir o limite de 150 crianças.
*O número de peito será personalizado com o nome do atleta para inscrições realizadas até 10 dias antes do
encerramento das mesmas.

3.2.c) Grupos e assessorias espor8vas possuem o mesmo Valor R$ 20,00 (vinte reais) sem taxa de comodidade
–mínimo de 10 atletas – através de prévio cadastro – solicitar informações pelo e-mail:
atendimento@correbrasil.com.br .

3.2.d) Pessoas com necessidades especiais tem valor da inscrição isento – para realizar a inscrição é necessário
comprovar a deﬁciência através de laudo médico e enviar a solicitação de vaga por e-mail:
atendimento@correbrasil.com.br – vagas limitadas.

3.2.e) Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos não possuem desconto devido ao Projeto da
Lei de Incen8vo ao Esporte que possibilita valor de inscrição acessível a todos.

3.3. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. Também não será permi8da a transferência
da inscrição para outro evento e/ou outro par8cipante, sob qualquer argumento.

3.4. Todo par8cipante inscrito estará coberto por apólice de seguro individual válida a par8r da largada das
provas, até o tempo técnico limite para sua conclusão.

4. KIT DO PARTICIPANTE

4.1. Todo par8cipante regularmente inscrito na CORRIDA terá direito a um kit exclusivo, sendo: sacola,
camiseta performance do evento, viseira, squeeze, número de peito, chip, medalha de par8cipação e brindes
dos patrocinadores, quando houver. O kit da modalidade kits terá direito a camiseta do evento (tamanho
único) e medalha de par8cipação.

4.2. Para re8rar o kit, o par8cipante deverá apresentar a conﬁrmação da inscrição, o boleto bancário pago e
um documento oﬁcial (RG ou Carteira de Habilitação).

4.3. Caso o par8cipante não possa re8rar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá re8rá-lo em seu lugar. Para
isto, esta pessoa deverá levar uma autorização por escrito do referido par8cipante, na qual conste o nome, RG
e telefone de quem está re8rando, acompanhado da conﬁrmação da inscrição e o boleto bancário pago.

4.5. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas referentes ao
tamanho da camiseta. (Disponibilidade de tamanhos conforme estoque)

4.6. Não serão entregues kits em locais e horários diferentes aos indicados pela comissão organizadora.

4.7 Pensando nos atletas de outras cidades que não tenham como re8rar o kit no horário determinado,
apresentamos duas possibilidades:
a) Outra pessoa, portando cópia do documento de iden8dade e comprovante de inscrição, poderá re8rar o kit
no lugar do atleta;

b) Caso o atleta realmente não tenha ninguém que possa fazer isso. Vamos entregar o número de peito e
chip no dia da Prova, até 30 min antes e no local de largada. Dessa forma, o atleta abre mão do kit completo do
evento.
5. NORMAS ESPECÍFICAS

5KM CORRIDA

5.1. A Largada da CORRIDA 5KM será feita às 7h.

5.2. A Classiﬁcação Geral da PROVA terá a listagem de classiﬁcação dos par8cipantes, levando-se em conta o
tempo bruto para classiﬁcação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária.

5.3. Todos os atletas deverão concluir a CORRIDA 5KM no tempo máximo de 1 (uma) hora. Expirado este prazo,
todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será desa8vado.

5.4. Não haverá categoria “por equipes”.

5.5. PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM

5k CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO e FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 300,00
2° colocado – troféu + R$ 200,00
3° colocado – troféu + R$ 100,00
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

5k CLASSIFICAÇÃO GERAL FUNCIONÁRIO PORTONAVE– MASCULINO E FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 200,00
2° colocado – troféu + R$ 150,00
3° colocado – troféu + R$ 100,00
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

5k CLASSIFICAÇÃO GERAL COMUNIDADE– MASCULINO E FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 200,00
2° colocado – troféu + R$ 100,00
3° colocado – troféu + R$ 80,00
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

Não haverá classiﬁcação por faixa etária nesta categoria.

10KM CORRIDA

5.6. A Largada da CORRIDA 10KM será feita às 7h.

5.7. A Classiﬁcação Geral da PROVA terá a listagem de classiﬁcação dos par8cipantes, levando-se em conta o
tempo bruto para classiﬁcação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária.

5.8. Todos os atletas deverão concluir a CORRIDA 10KM no tempo máximo de 2 (duas) horas. Expirado este
prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será desa8vado.

5.9. Não haverá categoria “por equipes”.

5.10. PREMIAÇÃO DA CORRIDA 10KM

10k CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO e FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 400,00
2° colocado – troféu + R$ 300,00
3° colocado – troféu + R$ 200,00
4° colocado – troféu + R$ 150,00
5° colocado – troféu + R$ 100,00

10k CLASSIFICAÇÃO GERAL FUNCIONÁRIO PORTONAVE– MASCULINO E FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 300,00
2° colocado – troféu + R$ 250,00
3° colocado – troféu + R$ 200,00
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

10k CLASSIFICAÇÃO GERAL COMUNIDADE– MASCULINO E FEMININO

1º colocado – troféu + R$ 250,00
2° colocado – troféu + R$ 150,00
3° colocado – troféu + R$ 100,00
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

10k CATEGORIAS DE FAIXA ETÁRIA (MASCULINO E FEMININO):

Haverá classiﬁcação por faixa etária nesta categoria (5 em 5 anos).

1º colocado – troféu
2° colocado – troféu
3° colocado – troféu
4° colocado - troféu
5° colocado - troféu

Categoria 16 A 19
Categoria 20 A 24
Categoria 25 A 29
Categoria 30 A 34
Categoria 35 A 39
Categoria 40 A 44
Categoria 45 A 49
Categoria 50 A 54
Categoria 55 A 59
Categoria 60 A 64
Categoria 65 acima

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de não comparecimento no momento da premiação, o atleta deverá solicitar
a re8rada do seu troféu através do e-mail atendimento@correbrasil.com.br, em até 30 dias após a prova na
sede da Corre Brasil em Balneário Camboriú. Não serão entregues troféus após este prazo.

5.11. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Diretor Geral da Prova ou equipe de
cronometragem (ChronoMax) em até 20 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, serão
considerados inválidos.

5.12. É proibido levar e/ou correr com animais domés8cos.

KIDS

5.13. A Largada da CORRIDA KIDS será feita às 8h30min.

5.14. A idade mínima é de 5 anos completados em 2019.

5.15. A organização vai organizar largadas nas seguintes distâncias: 100m, 200m e 400m, na qual a criança será
direcionada de acordo com a idade e por orientação da Fundação Municipal de Esportes.
Masculino e Feminino
De 5 a 7 anos – 100m
De 8 a 10 anos – 200m
De 11 a 12 anos – 400m
De 13 a 14 anos – 400m
Medalha de par8cipação para todos que completarem a prova. Não terá cronometragem.
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A estrutura para os par8cipantes será montada nas proximidades do local de Largada/Chegada, que
contará com estrutura de Informações, Guarda-volumes, Banheiros Químicos, Tenda de Hidratação, Tenda de
Massagem, Tenda de Entrega de Chip, Área Médica, Tendas de Assessorias/Equipes Espor8vas e Tendas de
Apoiadores e Patrocinadores.

6.2. Haverá, para qualquer 8po de emergência, serviço de ambulância na Chegada.

6.3. Em hipótese alguma o par8cipante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la adquirido. O
par8cipante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu número de peito e seu chip, por qualquer
que seja o mo8vo.

6.4. O par8cipante assume toda a responsabilidade pela sua par8cipação na prova, devendo estar treinado e
gozando de boa saúde. O par8cipante, independente da categoria da qual par8cipa, isenta de toda e qualquer
responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da PROVA, de
quaisquer responsabilidades que possam exis8r.

6.5. É de responsabilidade do par8cipante as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua par8cipação na PROVA, antes, durante e depois da
mesma.

6.6. Ao par8cipar deste evento, o par8cipante autoriza a u8lização de qualquer fotograﬁa, ﬁlme ou outra
gravação contendo imagens de sua par8cipação na PROVA para ﬁnalidades legí8mas.

6.7. A cada par8cipante será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou
alterações, durante toda a PROVA.

6.8. Não será permi8da a par8cipação, tão pouco a entrada no percurso, de nenhum atleta sem número no
peito. Caso seja iden8ﬁcado, será imediatamente re8rado da PROVA.

6.9. O chip de cronometragem deverá ser aﬁxado no cadarço do tênis do pé esquerdo. O uso do chip é
obrigatório aos par8cipantes da PROVA, acarretando na desclassiﬁcação do atleta que não o u8lizar.

6.10. Não é necessário devolver o chip ao ﬁnal da PROVA. Pois ser trata de material descartável.

6.11. Quando um par8cipante for declarado suspenso ou impossibilitado de par8cipar de provas pela IAAF,
CBAt ou FCA na Jus8ça Despor8va ou, ainda, na Jus8ça Comum, não poderá ser inscrito na prova. Caso venha a
conseguir a inscrição omi8ndo sua condição de suspensão com referência supra, sua inscrição será considerada
sem efeito.

6.12. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.

6.13. Os par8cipantes deverão manter-se exclusivamente na pista do Percurso durante a realização da PROVA.

6.14. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O par8cipante deverá observar as
entradas e horários para a largada de sua categoria/prova e o trajeto especiﬁco de cada prova, não sendo
permi8do qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer 8po de vantagem. A não observância destas regras
causará a desclassiﬁcação.

6.15. Toda irregularidade ou a8tude an8-despor8va come8da pelo par8cipante será passível de
desclassiﬁcação.

6.16. Qualquer par8cipante poderá ser subme8do a exame an8doping.

6.17. A PROVA poderá ser cancelada em caso de condições climá8cas desfavoráveis, a solicitação do poder
público ou Defesa Civil ou mo8vos de força maior que ponham em risco a integridade €sica dos par8cipantes.

6.18. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o par8cipante venha a sofrer durante o transcurso da
PROVA não será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da mesma. Não haverá
reembolso, por parte da Organização, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios
u8lizados pelo par8cipante para par8cipar do evento, ou dos veículos estacionados no estacionamento
conveniado, independentemente do mo8vo.

8.19. O GUARDA-VOLUMES é um serviço de cortesia oferecido aos par8cipantes. O extravio de material ou
prejuízo que por ventura o par8cipante venha a sofrer durante sua operacionalização durante a PROVA não
será responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da mesma.

PARÁGRAFO ÚNICO: os par8cipantes não podem deixar objetos de valor no Guarda-Volumes, tais como
relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões
de crédito, etc. O guarda-volumes se des8na a peças de vestuário, devidamente acondicionados. Não haverá
reembolso por parte da Organização de nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guardavolumes.

6.20. Para u8lizar o serviço guarda-volumes o par8cipante deverá entrar na ﬁla em que seu número esteja
enquadrado, pois o mesmo será organizado pela numeração de peito dos atletas. Na re8rada dos pertences, o
atleta deverá apresentar seu número de peito.

6.21. Os resultados da PROVA serão publicados no site www.correbrasil.com.br em até 24 horas após o
término do evento.

6.22. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.

PARÁGRAFO ÚNICO: No ato da re8rada do chip, o par8cipante deverá conferir seus dados na e8queta do
envelope que contém o chip e, caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção com a Organização. A
Organização se reserva o direito de não fazer esta correção após o par8cipante ter terminado a PROVA e estar
de posse dos resultados. Se por ventura esta não correção interﬁra na Premiação em qualquer que seja a
colocação, o par8cipante será considerado desclassiﬁcado. Nestes casos, a Organização se reserva o direito de
não mais fazer a correção para colocá-lo na Classiﬁcação Geral.

6.23. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão ﬁnal. Fica eleito o foro
da cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, preterido qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento.

6.24. A empresa Idealizadora, Realizadora e Organizadora da PROVA é a N4 Eventos Espor8vos e Feiras Ltda., a
qual fará a Direção Técnica da mesma, com seus diretores responsáveis.

6.25. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através do e-mail
atendimento@correbrasil.com.br

6.26. A Organização, em consonância com as normas da CBAt, é soberana para tomar qualquer a8tude no que
diz respeito ao regulamento.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “iden8ﬁcada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos ﬁns de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 5km e 10km.
2. Estou em plenas condições €sicas e psicológicas de par8cipar desta PROVA e estou ciente que não existe
nenhuma recomendação médica que me impeça de pra8car a8vidades €sicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
par8cipação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a N4 Eventos
Espor8vos e Feiras Ltda (Corre Brasil Marke8ng Espor8vo), seus organizadores, colaboradores e patrocinadores
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou €sicos, que porventura
venha a sofrer, advindos da par8cipação nesta PROVA.
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.
5. Declaro que não portarei, nem u8lizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra área de
visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou
polí8co, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que
ponha em risco a segurança do evento, dos par8cipantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser re8rado
pela organização ou autoridades, das áreas acima descritas.
6. Em caso de par8cipação neste evento, representando equipes de par8cipantes ou prestadores de serviços e/
ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem
como, a respeitar as áreas da organização des8nadas as mesmas, e que está vedada minha par8cipação nas
estruturas de apoio à equipes montadas em locais inadequados, ou que interﬁram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser re8rado da prova e do local do evento
em qualquer tempo.
7. Estou ciente das penalidades e possível desclassiﬁcação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou
cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para ﬁns de divulgação do evento, por
fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Corre Brasil
Marke8ng Espor8vo, organizadores, mídia e patrocinadores.
9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando assim
quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por
consequência da minha par8cipação nesta PROVA.

