
64ª CORRIDA DA VIRADA DE BROTAS - 31 de dezembro de 

2019. 

 

REGULAMENTO 
 

I – Dos objetivos: 

 

A Prefeitura da cidade de Brotas - SP tem como finalidade incentivar e difundir a 
prática esportiva, para tanto realizará no próximo dia 31 de dezembro de 2019 a 64ª Corrida 
da Virada de Brotas de 5,5 km (5,360m - duas voltas), em quaisquer condições climáticas. A 
realização da prova será da Prefeitura da cidade de Brotas - SP, apoiada pela Secretaria 
Municipal de Esportes e demais Secretarias envolvidas. 
 

II- Da participação, inscrição, documento e premiação: 

 

1- Será exigida, em caso de dúvida, a apresentação de documento de identidade original 
ou RG escolar; 

2- Só poderão se inscrever pessoas nascidas até 2004 (idade mínima de 15 anos) e que 
gozem de perfeita saúde e estejam aptas a participarem de competições desta 
natureza, pois caso aconteça algum problema ocasionado por falta de condições 
físicas ou problemas de saúde a responsabilidade será do responsável pela equipe ou 
pelo responsável do atleta; 

3- As entidades promotoras da prova não se responsabilizarão por acidentes que possam 
ocorrer. No entanto haverá uma ambulância que acompanhará a prova durante o 
percurso; não será permitida a participação de atletas que não constem da relação de 
inscritos;  

4- O atleta que por descuido seu ou por lapso de seu chefe de equipe, venha a ser inscrito 
em categoria que não seja a sua, será desclassificado perdendo a chance de ser 
classificado em sua categoria correta. 

NOTA: O atleta ou chefe de equipe que pegar o numeral de inscrição deverá verificar se o 
mesmo está correto. Caso haja erro, deverá ser corrigido antes da largada. 

 

III – Da competição e classificação: 

 

1- A 64ª Corrida da Virada de Brotas terá o circuito e a organização total do 
evento feito pela Secretaria Municipal de Esportes da cidade de Brotas – SP; 

2- O atleta não poderá participar da corrida com o dorso descoberto, ou seja, será 
obrigatório o uso de camiseta onde se afixará o número do participante; 

3- Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela comissão Organizadora do 
evento. 

4- Haverá 2 (dois) postos de água durante o percurso e no final da prova. 

5- O limite de inscritos será de 200 (duzentos) atletas, os quais receberão no kit um 
numeral, alfinetes e uma medalha de finisher, para quem completar a corrida. 

 



LOCAL: Avenida Rodolpho Guimarães em frente à Praça Amador Simões 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

Entrega do numeral e chip: Será divulgado nos materiais de divulgação do evento 
Aquecimento: 18h00 

Concentração e Largada: 19h00 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser feitas via internet, através do site. O valor da taxa de inscrição será 
de R$49,90 sem camiseta ou R$74,90 com camiseta até o dia 23 de dezembro de 2019 ou 
quando se encerrarem as inscrições (limite de 200 atletas). 
 

CATEGORIAS: 

 

MASCULINO e FEMININO: 

Adulto Masculino - 15 a 39 anos Adulto 
Feminino - 15 a 39 anos Veterano ''A'' 
Masculino 40 a 49 anos Veterano ''A'' 
Feminino - 40 a 49 anos Veterano ''B'' 
Masculino - 50 a 59 anos 
Veterano ''B'' Feminino - Acima de 50 anos 
Veterano ''C'' Masculino - Acima de 60 anos 

 

Idade mínima: 15 Anos. 
 
O competidor deverá se inscrever na categoria que corresponde à idade do atleta no dia da 
prova. 

 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados masculino e feminino com troféus de cada 
categoria. 

 

 


