CIRCUITO REGIONAL 2020 DATAS ETAPAS:
01 Março................................... Ijuí
22 de março.............................. STO ANGELO
19 de abril.................................. ENTRE IJUIS
17 de maio................................. CERRO LARGO
02 de agosto............................. SANTA ROSA
16 de agosto.............................. CRUZ ALTA
25 de outubro............................ FINAL PANAMBI
REGULAMENTO DO 9º CIRCUITO REGIONAL DE CORRIDAS DE RUA – 2020
Art. 1º - Fazem parte do Circuito Regional de Corridas de Rua 2020 as seguintes cidades com as respectivas
etapas: 1ª – 01 MARÇO IJUI 2ª - 22 de março SANTO ANGELO; 3ª - 19 de abril ENTREIJUIS; 4ª - 17 de maio
CERRO LARGO; 5ª -02 de agosto SANTA ROSA; 6ª – 16 de Agosto CRUZ ALTA; 7ª – FINAL - 25 de outubro
PANAMBI.
Art. 2º - As provas serão disputadas nas seguintes categorias:
MIRIM com percurso de 600 metros:
MASCULINO: Categoria 1 - Até 7 anos (nascidos em 2013 em diante);
Categoria 2 - 8 e 9 anos (nascidos em 2012 e 2011);
Categoria 3- 10 e 11 anos (nascidos em 2010 e 2009).
FEMININO: Categoria 4 - Até 7 anos (nascidas em 2013 em diante);
Categoria 5 – 8 e 9 anos (nascidas em 2012 e 2011);
Categoria 6- 10 e 11 anos (nascidas em 2010 e 2009).
CATEGORIA Z - ESPECIAL MASCULINO E FEMININO
ESTUDANTIL com percurso de 2 km:
MASCULINO: Categoria 7 – 12 e 13 anos (nascidos em2008 e 2007);
Categoria 8 - 14 e 15 anos (nascidos em2006 e 2005).
FEMININO: Categoria 9 - 12 e 13 anos (nascidas em2008 e 2007);
Categoria 10 - 14 e 15 anos (nascidas em2006 e 2005).

ADULTO com percurso de 5 a 6 km: MASCULINO:
A - 16 a 19 anos (nascidos entre 2004 a 2001);
B - 20 a 24 anos (nascidos entre 2000 a 1996);
C - 25 a 29 anos (nascidos entre 1995 a 1991);
D - 30 a 34 anos (nascidos entre 1990 e 1986);
E - 35 a 39 anos (nascidos entre 1985 e 1981);
F - 40 a 44 anos (nascidos entre 1980 e 1976);
G - 45 a 49 anos (nascidos entre 1975 e 1971);
H - 50 a 54 anos (nascidos entre 1970 e 1966);
I -55 a 59 anos (nascidos entre 1965 e 1961);
J -60 a 64 anos (nascidos entre 1960 e 1956);
K – 65 a 69anos (nascidos entre 1955 e 1951);
L - 70 a 74 anos (nascidos entre 1950 e 1946).
Y- Acima de 75 anos (nascidos em 1945 e anterior).
ADULTO com percurso de 5 a 6 km: FEMININO:
M - 16 a 19 anos (nascidas entre 2001 a 2004);
N - 20 a 24 anos (nascidas entre 2000 a 1996);
O - 25a 29 anos (nascidas entre 1995 a 1991);
P - 30 a 34 anos (nascidas entre 1990 a 1986);
Q - 35a 39 anos (nascidas entre 1985 a 1981);
R - 40 a 44 anos (nascidas entre 1980 a 1976);
S - 45 a 49 anos (nascidas entre 1975 a 1971);
T - 50 a 54 anos (nascidas entre 1970 a 1966);

U- 55 a 59 anos (nascidas entre 1965 a 1961);
V- de 60 a 64 anos (nascidas entre 1960 a 1956);
X-Acima de 65 anos (nascidas em 1955 e anterior).
Art. 3º - O atleta devera fazer sua inscrição para cada etapa da prova pelo Site www.ucrsm.com/circuito
regional, até às vinte horas da quinta-feira que antecede a prova. Na inscrição o atleta deverá colocar o
nome completo em todas as etapas do circuito, caso contrário não somará ponto para o circuito.
(Ex. Etapa 1 – João Carlos da Silva, Etapa 2- João da Silva, somará pontos para dois atletas diferentes). Sendo
que na sexta das 08h00min as 12h00min ficam estabelecidas o período para divulgação e conferência dos
inscritos, para que o atleta que estiver inscrito em categoria errada ou não tenha concluído sua inscrição
com sucesso possa fazer a retificação até as 12h00min da sexta-feira.
Art. 4º - A idade a ser considerada será a que o atleta completar dentro do corrente ano.
Art. 5º - Poderão se inscrever todos aqueles que se enquadrem dentro das suas respectivas categorias e que
apresentarem condições físicas satisfatórias, mediante confirmação do termo de responsabilidade constante
no referido site de inscrição.
Art. 6º - Investimento de inscrição: R$ 15,00 reais por etapa para a categoria Adulta e de R$ 5,00 reais para a
categoria Mirim e Estudantil, por etapa. O dinheiro arrecadado fica como fundo de reserva para ser
utilizadas na premiação em dinheiro, aquisição de medalhas de participação e troféus e medalhas para a
final do circuito. Noventa por cento do valor arrecadado será direcionado ao fundo do circuito e dez por
cento do valor ficará com a associação que organizou a etapa.
Art. 7º - As largadas das provas será às 08h30min, inclusive ETAPA FINAL.
∙ O número do atleta será entregue até 15 minutos antes da largada, no dia da prova. No ato o atleta deverá
efetuar o pagamento da sua inscrição.
Art. 8º - O Atleta que não completar a prova, não manter o número fixado na frente da camiseta, sem senha
de controle, não passar pelo funil e mesa de arbitragem, não estiver devidamente uniformizado ou utilizar
atitudes antidesportiva, será desclassificado da prova.
Art. 9º - A pontuação dos atletas da geral para cada etapa masculina e feminina será a seguinte:
1º LUGAR GERAL 40 pontos;
2º LUGAR GERAL 39 pontos;
3º LUGAR GERAL 38 pontos;

4º LUGAR GERAL: 37 pontos;
5º LUGAR GERAL 36 pontos;
6º LUGAR GERAL 35 pontos;
7º LUGAR GERAL 34 pontos;
8º LUGAR GERAL 33 pontos;
9º LUGAR GERAL 32 pontos;
10º LUGAR GERAL 31 pontos;
A pontuação dos atletas nas categorias para cada etapa masculina e feminina será a seguinte:
1º LUGAR NA CATEGORIA: 11 pontos;
2º LUGAR NA CATEGORIA: 10 pontos;
3º LUGAR NA CATEGORIA: 9 pontos;
4º LUGAR NA CATEGORIA: 8 pontos;
5º LUGAR NA CATEGORIA: 7 pontos;
6º LUGAR NA CATEGORIA: 6 pontos;
7º LUGAR NA CATEGORIA: 5 pontos;
8º LUGAR NA CATEGORIA: 4 pontos;
9º LUGAR NA CATEGORIA: 3 pontos;
10º LUGAR NA CATEGORIA: 2 pontos;
11º LUGAR EM DIANTE NA CATEGORIA: 1 ponto;
Art. 10º A planilha com a classificação do Circuito será divulgada no site UCRSM após a apuração da
pontuação de cada Etapa.
Art. 11º - PREMIAÇÃO: Nas etapas serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados na geral
masculino e feminino, e o primeiro colocado de cada categoria. Do segundo ao quinto colocado de cada
categoria serão premiados com medalhas.
Para a final do circuito será a seguinte premiação:
Geral adulto masculino e feminino:
1º - R$ 200,00; 2º - R$ 190,00; 3º - R$ 180,00; 4º - R$ 170,00; 5º - R$ 160,00; 6º R$ 150,00; 7º R$ 140,00; 8º
R$ 130,00; 9º R$ 120,00; 10º R$110,00.
Categorias adultas masculinas e femininas:
1º R$ 100,00; 2º R$ 90,00; 3º R$ 80,00; 4º R$ 70,00; 5º R$ 60,00.

Categorias mirim e estudantil:
1º - 80,00; 2º - 70,00; 3ª - 60,00; 4º - 50,00; 5º - 40,00.
Os dez primeiros colocados da Geral masculino e feminino e o primeiro das categorias serão premiados com
troféus e do 2º ao 5º das Categorias serão premiados ainda, com medalhão personalizado do Circuito. O
atleta que for premiado na final do circuito e não estivar presente na cerimônia de premiação terá até 30
dias após a divulgação dos resultados no site UCRSM para retirar sua premiação com a comissão
organizadora.
IMPORTANTE: Para ter direito a premiação final do circuito o atleta terá que ter participado de no mínimo
cinco etapas do Circuito. Serão premiadas com troféu, as CINCO EQUIPES que somar maior número de
atletas; somando todas as etapas do circuito.
Art. 12º - Não haverá dupla premiação, o atleta que for premiado no geral, não poderá ser premiado nas
categorias. Para a contagem de pontos, o atleta que entrar na geral durante o circuito, não será prejudicado
se no final da apuração cair para as categorias, levando consigo a pontuação já conquistada.
Art. 13º - Para recebimento da premiação em dinheiro no final do circuito o atleta deverá portar
OBRIGATORIAMENTE documento de CPF, se menor de idade, o seu responsável deverá portar tal
documento.
Art. 14º - O atleta inscrito no Circuito Regional de Corridas de Rua isenta os organizadores, promotores e
órgãos públicos de qualquer acidente, físico ou material que possa ocorrer antes, durante ou após o evento.
O atleta também deve permitir o uso do seu nome para fotografias, jornais ou gravações, com a finalidade
de divulgar o evento.
Art. 15º - Os casos omissos serão apurados e julgados pela coordenação do evento, não cabendo das
decisões da mesma, qualquer recurso.

