
3ª MEIA MARATONA DE CANOINHAS 

LOCAL: Canoinhas - Santa Catarina 

DATA: 24/10/2021 

PERCURSOS: Meia Maratona 21 KM, desafio 6 KM e corrida Kids.  

Concentração/Largada: Praça na Rua Wendelin Metzger.  

Largadas 07h 00min percurso de 21 km e posteriormente percurso de 6 km. 

Kit atleta: Camiseta Personalizada + Garrafinha + Kit chip e numeral + Medalha de finisher. 

 

Confira o regulamento na íntegra. 

 

REGULAMENTO  

3ª MARATONA DE CANOINHAS. 

Data: 24 de outubro 2021. 

 

1 – DATA, LOCAL E HORÁRIO LARGADA: 

Será realizada no dia 24 de outubro 2021. 

Concentração 06h 45 Largadas 21km às 07h00 e 07:20min percurso de 6Km. 

Largada/chegada na  Praça na Rua Wendelin Metzger. 

Corrida Kids é em formato lúdica com aproximadamente 200 e 400 metros. Totalmente gratuita. 

Dia 23 de outubro (sabado) teremos a EXPO, palestras e exposição de patrocinadores.  

Local: Loja Brazuca Esportes, rua Vidal Ramos, 907 - Centro de Canoinhas.  

Horário: 13:00 ás 16:00 

 

2 - INSCRIÇÕES:  

Exclusivo no site  - www.ticketagora.com.br 

Primeiro lote: R$ 60,00 (+ taxas do site) até dia 15 de Maio. 

Segundo lote: R$ 69,90 (+ taxas do site) do dia 16 de Maio até dia 31 de Setembro. 

Terceiro lote: R$ 80,00 (+ taxas do site) do dia 1 de Outubro até dia 15 de Outubro. 



 Atletas com 60 anos ou mais lote único R$ 50,00 

 

 

 Corrida Kids gratuito inscrições no dia do evento. 

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de Outubro de 2021 ou até atingirem o limite 
técnico. 

 

- A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de disponibilizar mais lotes de inscrições, 

em valores diversos, de acordo com a procura por inscrições, nos dias que antecedem ao evento; 

- A conferência dos dados pessoais no ato do preenchimento da ficha de inscrição 

é de TOTAL responsabilidade do atleta, devendo conter todos os dados solicitados. 

A organização do evento não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto ou 

incompleto do cadastro de inscrição não cabendo recurso ao atleta que vier a ser 

prejudicado por incoerência em seus dados. 

 

3 - KITS DE PARTICIPAÇÃO: 

- O KIT DO ATLETA é composto de: 

- Medalha de finisher 

- Número de peito  

- Camiseta Personalizada 

- Squeeze personalizada 

- Chip de Cronometragem 

- Brinde surpresa oferecido pela Organização ou Patrocinador. 

*É OBRIGATÓRIO  NÚMERO DE PEITO do evento 

para todos os atletas participarem da Corrida. Desta forma se fortalece também a segurança do 
evento. 

 LOCAL DE RETIRADA DO KIT: 

A retirada do kit atleta será efetuada na Loja Brazuca Esportes, Rua Vidal Ramos, 907 - Centro - 
Canoinhas.  



Dia 22/10/2021 das 09h00 às 18h30 e sábado (EXPO) 23/10/2021 das 09h00 às 16h00 

Também será disponível a entrega do kit no local da prova até às 06h:30, somente para não 
residentes em Canoinhas. 

- Não haverá entrega de kit do atleta após o horário. 

- Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: documento de Identidade. Será entregue a 
terceiros, mediante apresentação da identidade ou comprovante de pagamento do atleta inscrito. 

 

4 – PERCURSOS: 

Corrida de 6KM  

Meia Maratona de 21KM  

Ambos seguem na tradicional estrada para Marcílio Dias. 

 

No ato da inscrição o atleta deverá optar por uma destas categorias, não sendo 

permitida a mudança de categoria no dia da corrida.  

 

5 – RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados imediatamente após o término da prova. 

 

6 – PREMIAÇÃO: 

6.1 - Medalhas para todos participantes que finalizarem o percurso. 

6.2 - Premiação Geral 6KM (masculino e feminino) 

1º Lugar: Troféu + R$100,00 

2º Lugar: Troféu + R$75,00 



3º Lugar: Troféu + R$50,00 

4º Lugar: Troféu + brinde 

5º Lugar: Troféu + brinde 

 

6.3 - Premiação Faixa Etária 6KM (masculino e feminino) 

1º Lugar: Troféu  

2º Lugar: Troféu 

3º Lugar: Troféu 

Obs.: - Será considerado, na definição da faixa etária, o ano de nascimento do atleta e 

não a data do seu aniversário, bem como reforçar que os três primeiros colocados 

no Geral (Masculino e Feminino) Não subirão ao pódio em suas respectivas 

categorias de Faixa Etária. 

♣ 16 – 24 anos 
♣ 25 – 29 anos 
♣ 30 – 34 anos 
♣ 35 – 39 anos  
♣ 40 – 44 anos 
♣ 45 – 49 anos 
♣ 50 – 54 anos 
♣ 55 – 59 anos  
♣ 60 – 64 anos 
♣ 65 – 69 anos 
♣ 70 anos acima 

 
6.4 – Premiação Geral 21KM (masculino e feminino) 

1º Lugar: Troféu + Prêmio em Dinheiro ( R$ 300 reais) 

2º Lugar: Troféu + Prêmio em Dinheiro (R$ 200 reais) 

3º Lugar: Troféu + Prêmio em Dinheiro (R$ 100 reais) 

4º Lugar: Troféu + brinde 

5º Lugar: Troféu + brinde 

6.5 - Premiação Faixa Etária 21KM (masculino e feminino) 

1º Lugar: Troféu  

2º Lugar: Troféu  



3º Lugar: Troféu  

- Será considerado, na definição da faixa etária, o ano de nascimento do atleta e 

não a data do seu aniversário, bem como reforçar que os três primeiros colocados 

no Geral (Masculino e Feminino) Não subirão ao pódio em suas respectivas 

categorias de Faixa Etária. 

♣ 16 – 24 anos 
♣ 25 – 29 anos 
♣ 30 – 34 anos 
♣ 35 – 39 anos  
♣ 40 – 44 anos 
♣ 45 – 49 anos 
♣ 50 – 54 anos 
♣ 55 – 59 anos  
♣ 60 – 64 anos 
♣ 65 – 69 anos 
♣ 70 anos acima 
 

7 – REGRAS GERAIS DO EVENTO: 

A - Ao participar deste evento, o ATLETA assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de 

transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 

B - O STAFF do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 

para a orientação dos participantes. 

C - Sanitários serão colocados à disposição dos atletas inscritos, nos locais de 

largada e chegada. 

D - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, nem por seus 

PATROCINADORES, APOIADORES e CO-REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no evento, 

independentemente do motivo, ficando desde já isentos de responsabilidade por 

extravio de materiais ou qualquer outro prejuízo que porventura os ATLETAS 

venham a sofrer pela sua participação no EVENTO. 



E - O ATLETA que, em qualquer momento, deixar de atender às regras descritas 

neste REGULAMENTO, poderá a qualquer tempo ser DESCLASSIFICADO do 

evento. 

F - Todo ATLETA tem a obrigação de conferir se seus dados foram corretamente 

preenchidos, assinar ou assinalar (no caso do site) e entregar ou enviar (no caso do 

site) à ORGANIZAÇÃO. Após a assinatura ou assinalamento do campo de 

concordância (caso do site) o atleta assume a responsabilidade pelos dados 

preenchidos. 

G - Ao se inscrever no evento o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, 

não havendo, portanto, a possibilidade de transferência desta inscrição para outro 

ATLETA. 

H - Em hipótese alguma a organização fará reembolso do valor da inscrição. 

I - Ao se inscrever para o evento, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros a, em qualquer tempo, enviar 

em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

J - NÚMERO DE PEITO: deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta que é de uso obrigatório. 
Qualquer dano ou recorte nesse número implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do ATLETA. 

K - A ORGANIZAÇÀO se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, informando 

essas alterações na retirada do Kit do Atleta.  

L - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

8 – ACIDENTES: 

- A Comissão Organizadora terá seguro atleta. 

9 – DESCLASSIFICAÇÃO: 

-Será desclassificado o atleta que: 

* Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização do evento; 



* Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou calçadas); 

* Ultrapassar outro competidor dentro do funil de chegada; 

* Passar novamente pelo funil de chegada, marcando novo tempo de chegada, após 

haver concluído a prova; 

* Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva. 

10 - DOS CASOS OMISSOS: 

Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento será analisado pela 

Comissão Organizadora, a quem competirá a melhor resolução, não cabendo 

recurso contra suas decisões. 

 

Maiores informações pelo telefone: (47) 996769051 (whatsapp).  


