REGULAMENTO GERAL
4ª. MEIA MARATONA DE PASSA QUATRO
1. DEFINIÇÃO DA CORRIDA
1.1 A Meia Maratona de Passa Quatro é uma corrida de rua, com alguns trechos em estradas de terra
e trilhas onde os atletas devem optar, no momento da inscrição, entre as distâncias de 21 Km, 10 km e 5 km. A
corrida é livre, sem paradas obrigatórias, os corredores podem correr ou caminhar, parar e descansar onde e
quando quiserem.
1.2 O evento tem caráter beneficente e 100% dos valores arrecadados com inscrição serão destinados
a APAE de Passa Quatro.
1.3 A prova acontecerá no dia 24 de dezembro de 2017 (domingo), com largada as 9 horas, da Praça
dos Leões, no Centro de Passa Quatro.

2. A COMPETIÇÃO
2.1 A competição será uma corrida pedestre, com três modalidades nas seguintes quilometragens: 5
km, 10 km e 21 km, com total liberdade de ritmo. O tempo limite será de 3 horas para completar o percurso.
Serão declarados vencedores os atletas que percorrem as distâncias em menor tempo.
2.2 Não haverá cronometragem eletrônica.
2.3 Os percursos serão sinalizados com placas, fitas e cal, além de staffs que indicarão o percurso a ser
percorrido.
2.4 Haverá pontos de hidratação durante o percurso, mas é recomendável que o atleta leve sua
própria hidratação.

3. MODALIDADES
3.1 A Meia Maratona de Passa Quatro terá as seguintes modalidades:
- 21 Km Masculino
- 21 Km Feminino
- 10 Km Masculino
- 10 Km Feminino
- 5 Km Masculino
- 5 Km Feminino
3.2 Não haverá categorias por idade.

4. PREMIAÇÃO
4.1 Os atletas finishers receberão medalha.
4.2 Os 3 primeiros em cada modalidade receberão troféu.

5. INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições poderão ser feitas através do site www.tambonline.com.br ou diretamente na loja
Harpia Adventure, na cidade de Passa Quatro.
5.2 O valor da inscrição pago não será devolvido sob nenhuma hipótese.
5.3 O valor da inscrição é de R$ 40,00 em todas as modalidades, acrescentado 7 % na inscrição on-line.
5.4 Os 100 primeiros inscritos receberão camiseta do evento.
5.5 A inscrição dá direito ao atleta de receber: camiseta (100 primeiros inscritos) e número de peito.
5.6 A prova não oferece seguro de saúde, sendo o atleta responsável pela contratação do mesmo.

6. CRONOGRAMA
Ord
01
02
03

6.1 A programação da Meia Maratona de Passa Quatro é:
Evento
Local
Entrega de kit
Loja Harpia
Largada
Praça dos Leões
Encerramento
Praça dos Leões

Data/hora
23/12 – 14h as 20h
24/12 – 09h
24/12 – 12h

7. REGRAS GERAIS
7.1 O participante tem a obrigação de conhecer e respeitar estas regras de competição, assim como as
normas de circulação e as instruções dos responsáveis de cada prova.
7.2 As imagens que se obtenham na competição poderão ser utilizadas pela Organização e pelas
Empresas Patrocinadoras para fins de difusão e publicidade do evento e/ou de produtos associados ao
mesmo. Os competidores que aceitarem participar deste evento não terão direito a realizar reclamações.
7.3 A organização não se responsabilizará por pertences de atletas, extraviados dentro ou fora da
arena da prova.
7.4 O atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos.
7.5 Em caso de extravio de sinalização os corredores serão responsáveis de voltar ao caminho e
retomar o percurso.
7.6 As 3 (três) primeiras colocações da geral masculina e feminina serão definidas por ordem de
chegada.
7.7 Os corredores devem, obrigatoriamente, passar cronologicamente por todos os postos de controle,
seguindo as placas que indicam o caminho de volta para a linha de chegada.
7.8 Caso haja necessidade de atendimento médico, o atleta será encaminhado ao Pronto Socorro de
Passa Quatro.
7.9 Haverá atendimento de emergência de prontidão na chegada que poderá se deslocar a qualquer
momento para resgate do atleta em qualquer ponto do percurso.
7.10 A inscrição, firmada pelo atleta ou seu procurador, importa na declaração de conhecimento e
aceitação de todo o conteúdo do presente regulamento, não podendo, via de consequência, em momento
algum, alegar ignorância ou desconhecimento das condições aqui estipuladas.

8. PENALIDADES E ÉTICA
8.1 Se um corredor não passar por um posto de controle ou deliberadamente deixa o caminho para
um atalho será desclassificado.
8.2 Se um corredor tem atitudes antidesportivas, agressivos com outros corredores e/ou organização
será desclassificado. Ex. Insultos ou agressão entre corredores ou contra a organização ou ações destrutivas
contra a natureza.
8.3 Se um corredor usar qualquer meio de transporte será desclassificado.
8.4 Se um corredor passar sobre uma área proibida especificado no roteiro será desclassificado.
8.5 Se um corredor aceita e recebe assistência da família ou amigos será desclassificado. Ex. Ajuda de
um membro da família ou amigo que está esperando em uma estrada com comida, água.
8.6 Um corredor pode ser penalizado ou desqualificado, mesmo após a conclusão da prova, quando o
Diretor de Corrida tomar conhecimento de qualquer falha para com este regulamento.
8.7 Será causa de desclassificação o corredor que for flagrado jogando lixo fora dos locais definidos
para tal fim.
8.8 Quando um atleta solicitar, educadamente, passagem em um trecho “single-track” por estar mais
rápido que o atleta dianteiro, o mesmo deve atender ao pedido, independente de estar disputando as
primeiras colocações.
8.9 Cada corredor é responsável por seu próprio desempenho na corrida. Cada um deve julgar por si
mesmo, se deve ou pode continuar na corrida.
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