REGULAMENTO

CIRCUITO ORCY RUNNERS DE
CORRIDAS

URUGUAIANA
2018

CAPITULO A: ORGANIZAÇÃO
1. Este regulamento é conjunto das disposições que regem as etapas do circuito
das estações 2018.
2. OBJETIVO GERAL: é promover a qualidade de vida dos atletas.
3. OBJETIVO ESPECIFICO: difundir a pratica da corrida de rua nas comunidades
da fronteira.
4. Desenvolver um evento esportivo de âmbito regional, aumentando atratividade
ao evento.
CAPITULO B:COORDENAÇÃO
5. A coordenação geral do circuito das estações é um órgão máximo durante a
realização do evento, tendo como membros: Alexsandro Orcy Fernandes e
acadêmicos de Educação Física.
6. Compete a coordenação geral, coordenar a execução do evento.
CAPITULO C: ETAPAS
LOCAL
URUGUAIANA
URUGUAIANA
URUGUAIANA
URUGUAIANA

DATA
18 DE FEVEREIRO
12 DE MAIO
22 DE JULHO
23 DE SETEMBRO

HORA
08:00 (DOMINGO)
18:00 (SÁBADO)
08:3 0 (DOMINGO)
08:00 (DOMINGO

ETAPA
VERÃO
OUTONO
INVERNO
PRIMAVERA

OBS: AS ETAPAS PODERÃO SER TRANSFERIDAS EM CASO NÃO POSSA
SER REALIZADA NO DIA MARCADO, DEVIDO MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
DO MUNICÍPIO E DE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO.
CAPITULO D: CATEGORIAS
7. Este circuito contará com 23 (vinte e três) categorias
MASCULINO
A
B
C
D
E
F
G
H

16 a 19 anos
20 a 23 anos
24 a 27 anos
28 a 31 anos
32 a 35 anos
36 a 39 anos
40 a 43 anos
44 a 47 anos

I
J
K
L
M

48 a 51 anos
52 a 55 anos
56 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos em diante

G
H
I
J

40 a 43 anos
44 a 47 anos
48 a 51 anos
52 em diante

FEMININO
A
B
C
D
E
F

12 a 15 anos
16 a 23 anos
24 a 27 anos
28 a 31 anos
32 a 35 anos
36 a 39 anos

CATEGORIA ESPECIAL
LIVRE

CAPITULO E: DO PERCURSO
8. O percurso será disputado na distância de 4 a 5 km podendo ser único de ida e
volta ou duas voltas no mesmo local. Circuito elaborado pelo coordenador
geral.
CAPITULO F: PUNIÇÕES
9. Os atletas que por qualquer motivo forem punidos pelo organizador da etapa,
não terão seu tempo / classificação na referida etapa do “CIRCUITO ORCY
RUNNERS DE CORRIDAS”.
O atleta que participar em nome de outro inscrito, estará cometendo o crime de
“falsa identidade”, previsto pelo artigo 307 do código penal brasileiro. O Atleta
infrator será PUNIDO com a desclassificação da etapa.
O atleta que por motivo agredir fisicamente ou verbalmente o outro ou até
mesmo a comissão organizadora será punido com a desclassificação da prova
e seus pontos não serão computado para o ranking final.
CAPITULO G: RETIRADA DO KIT
10. Será executado no dia da prova 22/07/2018 no parcão de Uruguaiana, das
07:30 até 08:30 horas.
CAPITULO H: INICIO DO EVENTO
11. 06:30 horas: organização do evento chegará no local da prova;
07:30 as 08:30 horas: retirada do kit DOS ATLETAS DE FORA DE
URUGUAIANA;
08:30 horas: encerramento da retirada dos kits para atletas de fora e
montagem da estrutura;
08:30 horas: abertura oficial do evento;
08:45 horas: inicio do aquecimento
08:55 horas: os atletas serão chamados ao ponto de largada;
09:00 horas: pontualmente será dada a largada (obs: pedimos que todos
atletas obedeçam rigorosamente os horários estabelecidos acima)
09:20 horas: início da premiação
10:00 horas: ENCERRAMENTO do evento
CAPITULO I: PREMIAÇÃO
12. Premiação por etapa:
Medalha de conclusão para os primeiros 100 a concluírem a prova.
Troféu do 1 ao 5 lugar troféus geral MAS/FEM.
Categoria 1 lugar troféu 2 e 3 medalhas MAS/FEM
Premiação final do circuito geral até o 10 lugar MAS/FEM e até o 5 lugar
categorias MAS/FEM.
Troféu para maior equipe
CAPITULO J: RANKING INDIVIDUAL GERAL
13. Os vencedores gerais do ranking serão conhecidos após a última etapa. Para o
enquadramento na geral os atletas deverão completar no mínimo três a quatro
etapasentre os cinco primeiros.
Todos atletas classificados na GERAL de cada etapa estarão automaticamente
fora de sua categoria, pelo motivo de haver premiação geral final e categorias.
Desta forma a organização está dividindo GERAL/CATEGORIA.

Os cinco primeiros de cada etapa receberão uma pontuação segue ela abaixo
1lugar – 150 pontos
2lugar – 100 pontos
3lugar – 80 pontos
4lugar – 60 pontos
5lugar – 50 pontos
RANKING INDIVIDUAL CATEGORIAS
14. Os cinco primeiros de cada categoria serão conhecidos após última etapa,
estarão concorrendo todos atletas que cumprirem com o regulamento. Tendo
que participar no mínimo de três das quatro etapas
Recebendo a pontuação segue ela abaixo.
1lugar – 15 pontos
2lugar – 12 pontos
3lugar – 10 pontos
4lugar – 8 pontos
5lugar – 5 ponto
CAPITULO K: VALORES
15. VALOR: 25,00 reais por atleta em cada etapa ou pacote do circuito no valor de
70,00 reais pago antes da primeira etapa.
CASO DE DESISTENCIA DO ATLETA A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVOLVERÁ
O DINHEIRO.
CAPITULO L: INSCRIÇÕES
16. Inscrições no site: www.ucrsm.com/circuitoorcyrunnersdecorridas
CAPITULO M: PAGAMENTO
17. O pagamento deverá ser efetuado
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO BANCÁRIO (VIA ENVELOPE)
Segue abaixo os dados:
AG 0526 OP:013 CONTA: 00025481-0
ALEXSANDRO ORCY FERNANDES
CAPITULO N: DISPOSIÇÕES GERAIS
18. O CIRCUITO ORCY RUNNERS DE CORRIDAS, contará com viaturada
brigada militar ou do segtramao longo do percurso, também com duas
ambulâncias uma delas parada na largada e a outra no decorrer da prova.
Haverá dois postos de hidratação um deles ao longo do percurso e outro na
chegada, também com disposições de frutas.

MAIS INFORMAÇÕES
ALEXSANDRO ORCY FERNANDES
(55) 99627-0273 WHATSAPP
(55) 99713-8033
.
CORRIDAS 2018
ATENCIOSAMENTE OBRIGADO.

