REGULAMENTO
“XXXVII CORRIDA DE SANTO ONOFRE”
1. Data e Horário do Evento
1.1 . A Corrida de Rua SANTO ONOFRE, NA SUA XXXVII EDIÇÃO tem a
realização da SECRETARIA DE ESPORTES / FUNDESPORT DE ARARAQUARA /
PÓRTICO E CRONOMETRAGEM DA RH FITNESS e ocorrerá no dia 31 de DEZEMBRO
DE 2016 com a seguinte programação:
14:00 h as 17:30 horas– Entrega do chip mediante apresentação do cupom da
inscrição e Concentração dos Participantes (Na PRAÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO,
DEFRONTE A PISCINA E DO ESTÁDIO DA ARENA DA FONTE – VILA FERROVIÁRIA)
17:45 – Alongamento/Aquecimento
18h00min – Largada da Corrida
19h:30min – Encerramento

2. Percurso
2.1. O percurso da corrida é de 7.000 metros (7Km) para ambos os sexos.
2.2. Todos os atletas deverão concluir a prova no tempo máximo de 1 hora e 30
minutos. Expirado tal prazo, o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento
médico será desativado;

2.3. A prova terá caráter nacional, com largada e chegada na Praça Scalamandré
Sobrinho, na Fonte Luminosa, em Araraquara /SP.

3. Participantes
3.1. Poderá participar desta corrida qualquer pessoa de ambos os sexos, a partir de
18(dezoito) anos de idade (nascidos em 1998), e atenda aos artigos deste
regulamento.
Parágrafo único – o atleta ou responsável que assinar a ficha de inscrição
isenta a Organização, Realizadores, Promotores, Patrocinadores e Apoiadores de
quaisquer ações ou acidentes que ocorrerem antes, e após a realização da prova.
3.2. O participante assume toda e qualquer responsabilidade pela sua participação
na prova, devendo estar treinado e gozando de boa saúde.
3.3. Os atletas e equipes de outras cidades ou estados serão responsáveis por suas
despesas com transporte, hospedagem e alimentação.
3.4. Todos participantes tem a obrigação de estarem cientes do regulamento da
prova e todo seu conteúdo.
3.5. O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia e/ou imagens de sua
participação na prova.

4. Inscrições
4.1. As inscrições deverão ser feitas, impreterivelmente, até o dia 28 de Dezembro
de 2016 (Quarta-Feira) pelo site. Em hipótese alguma serão aceitas inscrições após
esta data.
4.2. Dos Valores:
. De 01 de NOVEMBRO a 28 de DEZEMBRO = R$ 45,00
4.3.

As

inscrições

são

limitadas

a

400

atletas,

e

serão

encerradas

impreterivelmente no dia 28 de DEZEMBRO 2016, ou no momento em que for
atingido o número máximo de 400 inscritos.
4.5. O atleta deverá preencher a Ficha de Inscrição DO SITE e SE CADASTRAR. A
inscrição poderá ser FEITA PELO ATLETA OU SEU REPRESENTANTE DESDE QUE ELE

ESTEJA EM ALGUMA EQUIPE/ASSESSORIA/OU DEPTO DE ESPORTES DE ALGUMA
CIDADE.
4.6. O preenchimento de todos os campos da Ficha de Inscrição no site e a
declaração nela constante é obrigatório para que a inscrição seja aceita como válida
e assim reconhecida pela organização.
4.7. No ato da inscrição o atleta deverá informar o nome da equipe que representa.
É vedado ao participante trocar ou substituir sua equipe posteriormente.
4.8. Dos Locais horários e Formas de Inscrição
SITE:

www.minhasinscricoes.com.br

5. Kit do Atleta
5.1. O Kit do Atleta será composto por camiseta da prova e número de peito que
será entregue na retirada do chip.
5.2. O CHIP e o Nº DE PEITO (Uso obrigatório) serão entregues no dia 31 de
Dezembro 2016 das 14:00 as 17:30 hs.
5.3 Para retirada do CHIP o participante deverá apresentar documento oficial com
foto (R.G. / Passaporte / CNH) e comprovante de inscrição.
5.4. Não é permitida a troca de número de peito com outro atleta.
5.5. O chip deverá ser amarrado no cadarço do tênis, conforme instruções
constantes no kit, sendo obrigatório o seu uso e devolução ao final da prova.
5.6. O atleta deverá chegar ao local da largada da prova 01 (uma) hora antes do
seu início, a fim de tomar conhecimento das instruções finais e validação do chip
mediante passagem pelo tapete de detecção.
5.7. No caso de não entrega, extravio ou perda do chip o atleta deverá arcar com o
pagamento de R$ 100,00 (cem reais) à organização da prova.

6. Categorias por Faixas Etárias
6.1. Masculino
a) 60 a 64 anos (nascidos de 1956 até 1952)
a) 65 a 69 anos (nascidos de 1951 até 1947)
b) 70 a 74 anos (nascidos de 1946 até 1942)
b) Acima de 75 (acima de nascidos em 1941)
6.2. Feminino
a) 60 a 64 anos (nascidos de 1956 até 1952)
a) 65 a 69 anos (nascidos de 1951 até 1947)
b) 70 a 74 anos (nascidos de 1946 até 1942)
b) Acima de 75 (acima de nascidos em 1941)
Parágrafo único: Para definição da faixa etária, considerar o ano de
nascimento de 01 janeiro à 31 dezembro.

7.0. Premiação
7.1. Medalha de Participação a todos que completarem o percurso
7.2. Troféus para os 05 primeiros colocados geral e os 03 primeiros das categorias
descritas no regulamento.
7.3. Premiação em Dinheiro Categoria Geral:
. 1º Colocado Geral Masculino e Feminino ...

R$ 600,00.

. 2º Colocado Geral Masculino e Feminino ...

R$ 400,00.

. 3º Colocado Geral Masculino e Feminino ...

R$ 300,00.

. 4º Colocado Geral masculino e Feminino ...

R$ 200,00.

. 5º Colocado Geral Masculino e Feminino ...

R$ 100,00.

NÃO HAVERÁ ACÚMULO DE PREMIAÇÃO
7.4 Premiação em Dinheiro, melhores colocados de Araraquara (masculino e
feminino)
. 1º Colocado Araraquara Masculino e Feminino ...

R$ 100,00.

. 2º Colocado Araraquara Masculino e Feminino ...

R$ 60,00.

. 3º Colocado Araraquara Masculino e Feminino ...

R$ 40,00.

Obs: Os ganhadores desta categoria, se necessário, terão que comprovar sua
residência em Araraquara.
NÃO HAVERÁ ACÚMULO DE PREMIAÇÃO
8. Aspectos Gerais
8.1. Para a realização da Corrida de Rua “CORRIDA DE SANTO ONOFRE” serão
adotadas as Regras do presente regulamento.
8.2. Os participantes deverão manter-se nas vias públicas destinadas à realização
do percurso, não sendo permitido correr ou caminhar sobre as calçadas ou passar
por itinerários diferentes do previsto.
8.3.

Toda

irregularidade

ou

atitude

anti-desportiva

será

passível

de

desclassificação.
8.4. Por todo o percurso haverá fiscais orientando os corredores e anotando as
possíveis irregularidades, CAMERAS ESPALHADA PELO PERCURSO MONITORANDO
em caso de infração às regras da competição. De suas decisões não caberá recurso,
caso seja comprovada a infração, o atleta será desclassificado.
8.5. Esta prova objetiva incentivar os iniciantes, cultuando a atividade física como
uma das formas de manter a saúde. A distância será de 7,0 Km. Não haverá
formação de pelotão de elite, e haverá largada única das categorias existentes.
8.6. Não será permitido correr sem camisa. E sem numero.
8.7. É proibido o uso de qualquer tipo de ajuda de terceiros, que o leve a manter ou
elevar o seu ritmo de corrida durante a prova.

8.8. O guarda-volume é um serviço de cortesia e não se responsabiliza pelo
extravio de objetos dos participantes, assim sendo, não haverá reembolso de
nenhum valor correspondente a qualquer objeto deixado no guarda-volume, que
por ventura seja extraviado. Não devem ser deixados objetos de valor no guardavolume como dinheiro, relógios, telefones celulares, entre outros.
8.9. Haverá para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e socorristas
para atendimento de emergência. Quaisquer outros procedimentos, que não os de
emergência, serão encaminhados para a Rede Pública, ou para rede particular
conforme plano de saúde do participante.
8.10. Os casos omissos, recursos e denúncias serão analisados em uma única
instância e decididos pela organização do evento.
8.11. EM CASO DE RECURSO, O MESMO DEVERÁ SER ENTREGUE POR ESCRITO E
ASSINADO PELO REQUERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROVA ATÉ NO MÁXIMO 30
(TRINTA) MINUTOS APÓS A CHEGADA DO REQUERENTE, SENDO PARA ISSO
UTILIZADO O TEMPO OFICIAL AFERIDO PELO CONTROLE DA PROVA.

TRAJETO

