REGULAMENTO
3º DESAFIO SERRA DA ÁGUA LIMPA:
Atualizado: 06/09/2021
Data: 07/11/2021
Horários:
- Concentração: 6h30

- Largada: 7h

- Para os participantes é aconselhável chegar com 30 minutos de antecedência, por conta das
sinalizações das vias de acesso e organização do evento.
Local: Venda da Água Limpa – Área Rural: Serra da Água Limpa - Monte Alto – SP
1º INTRODUÇÃO: Na atual crise que nos impede de realizar corridas no formato padrão e
considerando que já estamos alcançando as fases de maior flexibilidade e que todos estamos na
expectativa do início mesmo que de forma simplificada, achamos que estamos em um bom
momento para introduzir um modelo de corrida que possa atender a todos os protocolos de
segurança de saúde exigidos pelas autoridades competentes. Essa corrida, com suas
características peculiares e com o uso de tecnologia apropriada, para reinício das atividades,
trazendo gradativamente o retorno das atividades reais de corrida e de uma competição
saudável e que cria expectativas em seu resultado. Usaremos as mídias sociais e canais de
comunicação para postagem em massa dos protocolos e conscientização deste modelo. O
percurso terá as distâncias de 5 Km, 16 km e 21km, terá claramente todas suas regras publicadas
no REGULAMENTO DA PROVA.
O evento é uma realização e organização da Corrida Ativa com apoio da Prefeitura Municipal de
Monte Alto - SP.
2. CONCEITO: Levando-se em conta os critérios abaixo:
1. Distanciamento entre as pessoas;
2. Sem qualquer tipo de aglomeração;
3. Cuidados na higiene e manipulação de materiais;
4. Menor contato entre pessoas;
5. Divulgação em massa do protocolo de segurança em rede sociais e mídias;
6. Obrigatório uso de máscara.
E, criando um evento com a seguinte logística: Área de largada será operacionalizada com 02
baias:
a. Baia 1 (Largada);
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b. Baia 2 (Área de espera);
As baias terão a metragem de 04 metros de largura por 50 metros de comprimentos, os atletas
serão posicionados respeitando o distanciamento em raio de 1,50mts.
- Largada será organizada por baias (grupos) de 99 atletas, que largaram a cada 05 minutos,
posicionados em 3 fileiras de 33 atletas;
- Os atletas da linha de frente (3 pessoas) de cada grupo, largam individualmente a cada 5
segundos de diferença;
- Os atletas saberão antecipadamente a que grupo pertencem e a hora de largada do seu grupo;
- Os atletas deverão chegar, no máximo, com 10 minutos de antecedência de sua largada;
- Os grupos de largada são formados de acordo com as distancias que estiverem inscritos, sendo
a sequência 1º os atletas inscritos na distância de 21 km, 2º os atletas inscritos na distância de
16 km, 3º os atletas inscritos na distância de 5 km;
- Staffs e equipe operacional permanecerão neste local, sendo expressamente proibido ao
público adentrar a área de largada e chegada. Essas áreas estarão sinalizadas;
- Entrega de Kit na véspera do evento, através de sistema “Drive Thru”.
- Todos os Staffs terão suas temperaturas medidas. Devem usar máscaras e luvas apropriadas.
- Todos os atletas terão suas temperaturas medidas na entrada da concentração de largada;
- Todos os locais com Álcool Gel para os Staffs e Atletas;
- Na chegada permanecem somente os Staffs. Os atletas, ao concluírem a prova, passarão pelo
pórtico, recebem seu kit pós prova e serão direcionados a saída do evento;
- A mesa de retirada de medalha distante da linha de chegada e o próprio atleta retira o seu kit;
- Estamos prevendo um máximo de 198 atletas em largadas de 02 grupos de 99 atletas;
- Atletas no ato da inscrição serão orientados ao uso de máscaras e aceitarão o termo de
responsabilidade, conhecimento das regras do evento e dos indicadores impeditivos para sua
participação com base no questionário Anamnese;
- Equipe de staff e demais profissionais deverão preencher o questionário Anamnese que deverá
ser assinado. O organizador do evento que deverá arquivá-lo, para possível necessidade de
utilização.
3. VALORES
- Valores: distancias de 16 km e 21 km R$ 70,00;
- Valores: distancias de 05 km R$ 60,00;
- mais taxa de inscrição;
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- Participantes com idade igual ou superior a 60 anos desconto de 50%, que será concedido no
momento da inscrição.
4. INSCRIÇÃO:
- O atleta fará sua inscrição para o evento na plataforma https://www.ticketagora.com.br e pelo
link na bio da @corridaativa, sendo assim não requer sua presença para esse fim. No ato de sua
inscrição, deverá dar o aceito no termo de responsabilidade de participação e ciência da
orientação dos sintomas impeditivos de sua participação no evento.
- A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída;
- É obrigatório o participante apresentar a organização, no dia da retirada do seu kit, um
documento pessoal com foto e comprovante de inscrição e comprovante de vacinação;
- As inscrições serão encerradas no dia 31/10/2021 às 23h59 ou quando atingir o limite técnico
de inscritos. A organização poderá suspender, prorrogar, elevar ou limitar o número de
inscrições em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem
aviso prévio;
IMPORTANTE: Inscrições realizadas a partir de 01/10/2021, o atleta escolherá o tamanho de
camisetas disponíveis.
5. ENTREGA DE KIT PRÉ PROVA:
- A Entrega do Kit (Número de Peito com orientação dos procedimentos obrigatórios, Chip,
alfinetes, máscara e Camiseta) será na véspera do evento em Jaboticabal, Ribeirão Preto e
Monte Alto. Locais e horários serão divulgados a partir do dia 20/10/2021 e poderá ser
atualizado mediante alterações do Decretos: Estadual e Municipal.
- Documentos: Para retirada do kit, o atleta deverá apresentar um documento oficial com foto,
comprovante de inscrição e comprovante de vacinação;
- Os kits, só serão entregues nos locais e horários determinados. Após esse período, o inscrito
perderá o direito de retirada.
- O chip é de uso exclusivo do atleta inscrito, sendo sua troca resultando na desclassificação do
atleta que realizar o ato.
- A retirada de kits por terceiros só será autorizada mediante apresentação de autorização, cópia
do documento de identidade e comprovante de inscrição, exceto atletas que se enquadram na
LEI Nª 10741/2003 que deverão ir pessoalmente retirar o kit.
- No momento da retirada do kit, o atleta é responsável pela conferência das informações
referente ao seu cadastro, pois não serão aceitas reclamações após a retirada do kit e se houver
alguma ocorrência de erro durante ou após a prova, causando a desclassificação do atleta.
6. LARGADA: As largadas serão realizadas em 02 horários distintos, liberadas em três ondas de
grupos, para cada uma:
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- Uso obrigatório da máscara para todos os atletas, colaboradores e qualquer pessoa que
esteja na área da largada e chegada;
- Proibido descarte de máscaras em vias públicas e nos percursos da corrida.
• A largada às 07h, onde cada atleta sairá a cada 5 segundo, sendo dois grupos, o 1º grupo de
99 atletas às 07h e o 2º grupo de 99 atletas as 07h10.
A grade que definirá a largada será montada e divulgada antecipadamente (pelo site, no
número de peito e SMS) dando assim condições de planejamento para que os atletas possam
atender à logística estabelecida para participar da corrida dentro dos critérios rígidos adotados;
Serão 02 grupos de 99 atletas por Largada, que quando chegarem, se alinham em pontos
determinados (marcado no chão) que garantem o distanciamento entre eles de 1,5 m
lateralmente e na posição em fila denominados como Baias. Na hora determinada, o tiro de
largada para os primeiros 3 da fila do grupo de 99 é dado e a cada 5 segundos os próximos;
Desta forma garantimos que na largada e durante ela, não haverá aglomeração nem contato
direto entre os atletas;
O próximo grupo que foi agendado para 05 minutos após essa largada deve estar posicionado
na Baia 2, logo em seguida será transferido e posicionado para a Baia 1 para aguardar a largada.
Terão 5 minutos (cinco minutos) para isso. Assim seguindo a logística os atletas da Baia 3 já serão
liberados para Baia 2. Desta forma há tempo suficiente para que um grupo, enquanto larga, o
outro possa chegar e se preparar para entrar na Baia 1 (Largada), se posicionar e esperar, sem
nenhuma aglomeração. Os tempos de largada de cada grupo será alimentado ao sistema de
chegada, garantindo assim o tempo exato da corrida de cada atleta. Serão 02 grupos de 99
atletas, um total de 198 atletas;
PLANILHA DE SAÍDAS DE GRUPOS / ATLETAS Largada:
07h

- Grupo 1 - 001 a 099

07h10 - Grupo 2 - 100 a 198
Nos atentaremos também em organizar nos blocos atletas acima de 60 anos e mulheres.
Disponibilizaremos 03 relógios que ficarão posicionados conforme abaixo:
• Relógio na entrada da área das baias; (para orientação dos atletas e staffs)
• Relógio no pórtico de largada; (para orientação dos atletas, árbitros, equipe de
cronometragem e staffs)
• Relógio no pórtico de chegada. (para orientação dos atletas, árbitros, equipe de
cronometragem e staffs)
7. NÚMEROS DE PEITO: Todo atleta inscrito, receberá um número de peito com a informação
do horário de sua largada e qual o grupo que ele está inserido. No verso do número de peito,
haverá um informativo sobre as regras que cada atleta inscrito deverá seguir.
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8. SISTEMA DE BAIAS: Os atletas serão convocados a chegarem para sua prova, 10 minutos que
antecede a sua. Os atletas poderão fazer seu aquecimento e alongamento em suas posições
enquanto aguardam sua largada. Em cada baia, será posicionado no MÁXIMO 99 atletas, sendo
3 filas de 33 atletas. Nenhum atleta poderá largar antes de seu horário programado. Atletas que
se atrasarem, deverão aguardar encaixes (NÃO GARANTIDOS) para não causarem aglomerações
no evento. Poderão ser proibidos de participar.
9. Na CHEGADA: também adotaremos um critério diferente das provas normais. O atleta ao
cruzar a linha, seguirá caminhando para pegar seu kit pós prova (máscara descartável, medalha
e brindes de patrocinadores), que estarão devidamente embalados em sacos plásticos
higienizados e disponibilizados sobre um balcão, cerca de 20 metros após ao pórtico de chegada,
e em seguida, andando para abandonar o local. Esse balcão será utilizado pelos dois lados, caso
chegue dois atletas de uma vez e juntos. Pórtico de Chegada com 4 metros de passagem.
10. RESULTADOS: Classificatórios será em tempo real, desta forma nenhum atleta será
prejudicado, independentemente de sua posição de largada, visto que todos terão seu tempo
aferido entre o momento que passam pelo pórtico de largada e após passarem pelo pórtico de
chegada. A premiação será através de uma Live que acontecerá logo após o término da prova,
previsão as 13hs do mesmo dia da realização do evento. Todos os atletas terão seus tempos
divulgados, no máximo, 10 minutos após a divulgação na LIVE de premiação, com a classificação
geral e faixa etária (Masculino e Feminino);
11. PODIUM: Os atletas não receberão seus troféus no término da prova, como descrito no item
anterior, será feita divulgação dos vencedores através de um LIVE DE PREMIAÇÃO, e eles
retirarão seus prêmios que estarão disponibilizados em um local e data previamente definido
ou enviaremos por correio. Como a quantidade de premiados é pequena, não correremos o risco
de aglomeração na retirada dos Troféus.
12. TECNOLOGIA: Na largada o atleta terá seu tempo cronometrado, determinando assim o
início de sua corrida. Quando ele cruzar a linha de CHEGADA, será novamente identificado e
obtido seu tempo que será descontado de sua largada. PRONTO! Temos a hora que ele partiu e
a hora que ele chegou. A diferença é o tempo que o atleta performou sua corrida. Com as
informações de todos os atletas, montamos uma tabela geral e classificamos por tempo, do
menor ao maior e assim temos a ordem de chegada de todos e podemos divulgar os ganhadores
da Geral Masculina, ganhadoras da Geral Feminina e até classificações por grupo de idade.
Ninguém fica de fora. A ChipTiming divulgará o tempo da chegada em tempo real pelo
ChipTiming Live, dando total credibilidade e acompanhamento de todos no decorrer do evento.
O ChipTiming Live é acessível a todos através de um link. Tanto o atleta como seus amigos,
locutor, arbitragem etc. podem acompanhar o desenrolar do evento.

13. Categorias:
- Categoria percurso de 5K (masculino e feminino);
De 18 a 29 anos;

De 30 a 39 anos;
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De 40 a 49 anos;

De 60 anos acima.

De 50 a 59 anos e
- Categoria percurso de 16K (masculino e feminino);
De 18 a 29 anos;

De 50 a 59 anos e

De 30 a 39 anos;

De 60 anos acima.

De 40 a 49 anos;
- Categoria percurso de 21K (masculino e feminino);
De 18 a 29 anos;

De 50 a 59 anos e

De 30 a 39 anos;

De 60 anos acima.

De 40 a 49 anos;
14. Percursos:
- Distância de 5k, será informado nos materiais de divulgação do evento. (imagem 1)
- Distância de 16K, será informado nos materiais de divulgação do evento. (imagem 2)
- Distância de 21K, será informado nos materiais de divulgação do evento. (imagem 2)
15. Montagem de tendas de equipe:
Não será autorizada a montagem de tendas de equipes por motivos de protocolo de segurança.
16. Premiação:
- Haverá premiação por classificação geral do 1º ao 5º colocado (masculino e feminino);
- Haverá premiação por categoria do 1º ao 3º colocado (por faixa etária, masculino e feminino);
- Todos os atletas receberão medalha de participação.
Geral:
- Ao participar da Corrida, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
- Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.
- O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física
e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. Pode
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o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o
participante a qualquer momento.
- Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de enfermagem e segurança por todo o
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes.
- Serão colocados à disposição dos participantes sanitários apenas na região da largada/chegada
da prova.
- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para
atendimento emergencial aos atletas, um serviço de enfermagem para atendimento médico
propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública
sob responsabilidade desta.
- O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável, que será contatado de acordo com dados
deixados no ato da inscrição, poderá decidir por outro sistema de atendimento eximindo a
organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento
médico.
- A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no
guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas
venham a sofrer durante a participação da Corrida. Este serviço é uma cortesia aos participantes.
- O participante que ceder seu número de peito e ou chip da corrida para outra pessoa e não
comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer
acidente ou dano que venha sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
- Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores,
de nenhum valor correspondente à inscrição, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento;
- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos participantes.
- É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O atleta deverá observar
o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem.
Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os
sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas
áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras
causará a desclassificação do atleta.
- A organização da Corrida Ativa poderá suspender a prova por qualquer questão que ponha em
risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. - Toda a
irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de desclassificação;
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- É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta. O não cumprimento desta regra
resulta em desclassificação;
- É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique algum, o atleta receberá
uma advertência verbal, podendo ser desclassificado;
- Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem
todos os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida Ativa, seus patrocinadores,
apoiadores e a organização da prova.
- É obrigatório o atleta estar calçado. Caso a regra não seja cumprida, o atleta será
desclassificado.
- Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, até trinta minutos
após a divulgação.
- Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas,
internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos,
promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores,
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias
relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou
interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos
organizadores da prova por escrito.
- As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: ou através do telefone
para que sejam registradas e respondidas a contento.
- A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar
este regulamento, total ou parcialmente.
- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão organizadora e /ou
pelos organizadores/realizadores de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões;
- Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acatando todas
as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no
que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento.

Imagem1
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Imagem2
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Imagem3
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