
Data: 30/11/2019

CORRIDA E CAMINHADA

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

1.1. Circuito dos Vinhedos - Vinho de Altitude  

 Uma experiência!

O  CIRCUITO DOS VINHEDOS é um evento de CULTURA AO VINHO E AO
MOVIMENTO. Uma CORRIDA pelos mais belos cenários da Serra Catarinense
na  rota  dos  vinho  de  altitude em  um  cenário  indescritível  na  Serra
Catarinense em São Joaquim / SC.

1.2.  A  organização  deste  evento  esportivo  (“PROVA”)  estará  sob  a
responsabilidade da VIEE Eventos + Movimento.

2. A PROVA

2.1.  As  provas  individuais (Masculino  e  Feminino)  5  Km e  8  km e  a
caminhada de 4 km  serão realizadas no dia 30 de Novembro de 2019
(sábado). 

2.2. Quanto às provas e programação:

Entrega do kit da Corrida e Caminhada:

Dia: 30 de Novembro 2019 (sábado)
Local da entrega: Rua Manoel Joaquim Pinto, 323, Centro, São
Joaquim - SC. Pé Kente Moda Esporte São Joaquim / SC 
Horário da entrega: 10h30 às 15h. 

https://www.instagram.com/circuitodosvinhedos/


Translado:
Sábado dia 30/11 - ônibus para transportar staffs e atletas
Translado até a prova: 13h30 às 15h
Retorno da prova: 18h às 19h
Local  de  saída:  Rua  Manoel  Joaquim  Pinto,  323,  Centro,  São
Joaquim - SC. Pé Kente Moda Esporte São Joaquim / SC 

Percurso: 5 km, 8 Km corrida e a caminhada de 4 km 

Local de largada e chegada: Vinícola Leone di Venezia 
Rodovia SJM 145, 2800 - Morro Agudo, São Joaquim - SC, 88600-000
Data da prova: 30 de novembro de 2019 (sábado)
Horário da Largada: 16h30

 KIT PLUS DO CORREDOR E CAMINHANTE

Todo participante regularmente inscrito terá direito a um kit composto de: 

● Camiseta performance personalizada do evento;
● 1 garrafa de vinho 750 ml;
● Medalha de participação; 
● Número de peito;
● Sacola;
● Seguro Atleta;
● Voucher taça de Vinho pós prova
● Hidratação no percurso.

2.3. Quanto ao cerimonial de Premiação da corrida:

Local: Vinícola Leone di Venezia
Data: 30/11/2019
Horário: 18h

2.4. Na Corrida de 5 Km e 8 km  Individual, teremos as categorias geral
Masculino e Feminino.
Na  caminhada  não  teremos  classificação  todos  receberão  medalha  de
participação.

2.5. Estas provas, respeitando-se o contido neste regulamento, obedecem à
Regra 240 da IAAF, ao Regulamento Geral de Corridas de Rua da CBAt e às
normas da Federação Catarinense de Atletismo. A idade mínima é de 16
anos completos em 2019. Menores de 18 anos deverão apresentar
autorização por escrito do pai/responsável.

2.6. Nas provas de  5 Km e 8 km Individual,  os atletas correrão com o
equipamento “chip” descartável. 

2.7. O Percurso da Caminhada (4km) será uma volta, conforme mapa no



site oficial do evento. 

2.8. O Percurso da Corrida das (5 Km e 8 km Individual), conforme mapa
no site oficial do evento. 

2.9. A distribuição dos Postos de Água no percurso da Corrida 5Km e  8km
Individual e caminhada seguirá as determinações da regra 240 da IAAF
para corridas de rua. Haverá mais um posto após a chegada da PROVA, à
disposição de todos os participantes.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições estarão disponíveis de 30 de agosto de 2019 a 15 de 
novembro de 2019 ou até atingir o Limite Técnico total de 350 inscritos pelo
endereço eletrônico: www.koha.com.br  

3.2. Os valores da inscrição individual para a 5 Km e 8 km Masculina e
Feminina  e  Caminhada 4  km  segue  as  datas  ou  até  atingir  o  limite
técnico da prova:

 

KIT PLUS: Camiseta/Medalha/Sacola/Número e Vinho 

LOTE 1:  30/08/2019 até 15/11/2019 R$ 165,00

Membros da ATC-SC até 30/10/2019    R$ 160 ,00 

3.3. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo
com a Lei nº 10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da
inscrição,  que  poderá  ser  realizada  pelo  site  do  evento.  O  documento
original de identidade deverá ser apresentado para retirada do kit e para
retirada do chip para comprovação do direito.

3.4. O valor da inscrição  não será devolvido em nenhuma hipótese.
Também não será permitida a transferência da inscrição para outro evento
e/ou outro participante, sob qualquer argumento. Para troca de percurso
será cobrado o valor de 20,00

http://www.circuitodosvinhedos.com.br/


4. KIT PLUS DO PARTICIPANTE

4.1. Todo participante regularmente inscrito terá direito a um kit composto
de: 

● Camiseta performance personalizada do evento;
● 1 garrafa de vinho 750 ml
● Número de peito;
● Medalha de participação; 
● Chip de Cronometragem; 
● Seguro Atleta;
● Sacola;
● Voucher taça de Vinho pós prova
● Hidratação no percurso.
● Brindes promocionais. 

4.2. O  kit da Corrida deverá ser retirado nos dias 30 de novembro de
2019, das 10h30 às 15h, Não serão entregues kits fora deste período. 

Local: Rua Manoel Joaquim Pinto, 323, Centro, São Joaquim - SC. Pé
Kente Moda Esporte São Joaquim / SC 

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

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

5. PREMIAÇÃO

As modalidades serão premiadas com Taças de Cristal e Vinho do primeiro
ao quinto colocado GERAL nos naipes MASCULINO e FEMININO nas provas
de 5 Km e 8 km e Óculos da Mormaii de 1ª a 3ª lugares de ambas as
provas.



A modalidade de caminhada medalha de participação.

5.1 Em caso de não comparecimento no momento da premiação, o atleta
deverá  solicitar  a  retirada  da  sua  premiação  por  meio  do  e-mail
vieemovimento@gmail.com até 30 dias após a prova. Eventuais custos de envio
são de responsabilidade do atleta. Não será entregue a premiação após este
prazo.

5.2 Eventuais  recursos deverão ser  encaminhados por  escrito ao Diretor
Geral da Prova em até 30 minutos após a divulgação do resultado. Caso
contrário, serão considerados inválidos.

6. CORRIDA (8 km individual Masculina e Feminina)    

NORMAS ESPECÍFICAS

6.1. A prova terá uma duração máxima de 2h a partir da largada.

6.2. É proibido levar e/ou correr com animais domésticos.

6.3. A Classificação Geral terá a listagem de classificação dos participantes
levando – se em conta o Tempo.

7. CORRIDA (5 km individual masculina e feminina)  

NORMAS ESPECÍFICAS

7.1. A prova terá uma duração máxima de 1h a partir da largada.

7.2. É proibido levar e/ou correr com animais domésticos.

7.3. A Classificação Geral terá a listagem de classificação dos participantes
levando – se em conta o Tempo.

8. CAMINHADA  (4 km individual masculina e feminina)  

NORMAS ESPECÍFICAS

8.1. A prova terá uma duração máxima de 1H a partir da largada.

8.2. É proibido levar e/ou correr com animais domésticos.

A idade  de  cada corredor  será  aquela  a  ser  completada  em 2019 (não

mailto:vieemovimento@gmail.com


importando o mês). Existe uma idade mínima para participação, que é de
18 anos.

É  responsabilidade  de  cada  ATLETA  o  conhecimento  do  percurso.  A
organização estará fornecendo mapa do percurso da prova, mas mesmo
assim  é  imprescindível  prestar  atenção  nas  sinalizações  específicas  do
evento (placas, marcas no chão e fitas amarelas), como também no staff
identificado com camiseta da prova. 

Haverá  o  apoio  da  Polícia  Militar, da Polícia  Rodoviária,  Bombeiros  e  de
ambulâncias.

Os árbitros da prova serão identificados com uma camiseta diferenciada em
vários pontos estratégicos. Haverá também um árbitro coordenador.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do
local  de  Largada,  que  contará  com  estrutura  de  Informações,  área  de
entrega de chip. Na chegada área Médica, tendas de assessorias / equipes
esportivas e tendas de apoiadores e patrocinadores.

9.2. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância.

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

9.4. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na
prova,  devendo estar  treinado e gozando de boa saúde.  O participante,
independente  da  categoria  da  qual  participa,  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 existir.

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

9.6.  Ao  participar  deste  evento,  o  participante  autoriza  a  utilização  de
qualquer  fotografia,  filme  ou  outra  gravação  contendo  imagens  de  sua
participação na PROVA para finalidades legítimas.

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



9.8. Não será permitida a participação, tão pouco a entrada no percurso, de
nenhum  atleta  sem  número  no  peito.  Caso  seja  identificado,  será
imediatamente retirado da PROVA.

9.9. O chip de cronometragem deverá ser afixado no cadarço do tênis do pé
esquerdo, na posição vertical. O uso do chip é obrigatório aos participantes
da PROVA, acarretando na desclassificação do atleta que não o utilizar.

9.10. Quando um participante for declarado suspenso ou impossibilitado de
participar de provas pela IAAF, CBAt ou FCA na Justiça Desportiva ou, ainda,
na  Justiça  Comum,  não  poderá  ser  inscrito  na  prova.  Caso  venha  a
conseguir a inscrição omitindo sua condição de suspensão com referência
supra, sua inscrição será considerada sem efeito.

9.11.  A direção geral  da prova reserva-se o direito  de rejeitar  qualquer
inscrição.

9.12.  Os  participantes  deverão  manter-se  exclusivamente  na  pista  do
percurso durante a realização da PROVA.

9.13. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada.
O participante deverá observar  as entrada e horário  para a largada e o
trajeto específico de cada prova, não sendo permitido qualquer meio auxiliar
para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observância destas regras
causará a desclassificação.

9.14.  Toda  irregularidade  ou  atitude  antidesportiva  cometida  pelo
participante será passível de desclassificação.

9.15. Qualquer participante poderá ser submetido a exame antidoping.

9.16.  A  PROVA poderá  ser  cancelada  em  caso  de  condições  climáticas
desfavoráveis ou motivos de força maior que ponham em risco a integridade
física dos participantes.

9.17. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante 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 utilizados pelo participante para participar do
evento,  ou  dos  veículos  estacionados  no  estacionamento  conveniado,
independentemente do motivo.

9.18. Os resultados da PROVA serão publicados até 48 horas após o término
do evento.

9.19. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos
dados  cadastrais.  PARÁGRAFO  ÚNICO:  No  ato  da  retirada  do  chip,  o
participante deverá conferir seus dados na etiqueta 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 participante 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 participante será considerado desclassificado. Nestes
casos, a organização se reserva o direito de não mais fazer a correção para
colocá-lo na classificação Geral.

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

9.21.  A empresa idealizadora,  realizadora e organizadora da PROVA é a
VIEE (EVENTOS + MOVIMENTO), a qual farão a Direção Técnica da mesma,
com seus diretores responsáveis.

9.22.  Dúvidas  ou  informações  técnicas  deverão  ser  esclarecidas  com a
organização técnica por meio do site da prova.

9.23. A organização, em consonância com as normas da CBAt, é soberana
para tomar qualquer atitude no que diz respeito ao regulamento.

                                                                        
                                                                        Realização

                                                                      Viee Eventos + Movimento
     


