MEIA DA FLORESTA
DE ACORDO COM O PLANO SÃO PAULO OS EVENTOS PRESENCIAIS EM PÉ ESTÃO
AUTORIZADOS OFICIALMENTE A PARTIR DO DIA 1 DE NOVEMBRO DE 2021

Informações:
Data: 12/12/2021
Concentração: 06h00
Largadas: 21km - 07h00 | 5 km 10km: 07h15
Local: Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” – Rio Claro / SP
Modalidades: Corridas de 5k, 10k e 21k – Caminhada 5km ou 10km
Idade mínima: 14 anos para os 5km, 16 anos para os 10km e 18 anos para 21km
(atletas menores de 18 anos devem ter autorizado pelos responsáveis sua participação)
Espaço para equipes: Será permitido em local indicado pela organização até as 6:45
Percursos: Disponíveis no site www.pizziraniesportes.com.br

Regulamento:
1) A MEIA DA FLORESTA, será realizada no dia 12 de dezembro de 2021 com
largada às 07h00 na Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade” na cidade de
Rio Claro sob qualquer condição climática. Participarão do evento atletas de ambos os
sexos, devidamente inscritos no evento e seguindo as normas impostas neste
regulamento.
1.2) Serão disputadas as provas de CAMINHADA, CORRIDA 5KM, 10KM E 21KM
1.3) A FEENA (Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade) será o local da
competição, na cidade de Rio Claro, localizada próxima ao Shopping Center Rio Claro.
O percurso estará disponível em nossa página www.pizziraniesportes.com.br, porém o
mesmo pode sofrer alterações mediante solicitação da Fundação Florestal que
administra a FEENA ou necessidades técnicas dos organizadores que garantam maior
segurança dos participantes, sendo que o novo percurso caso mude estará disponível aos
participantes nos meios de divulgação acima citados.

Tempo de prova:
Os atletas inscritos na MEIA DA FLORESTA poderão completar sua distancias dentro
do tempo determinado, sendo:
21km – 3 horas | 10km – 2 horas | 5km – 1 hora | Caminhada – 1 hora

2) Os atletas OBRIGATORIAMENTE deverão passar pelo tapete de cronometragem
após a troca de cada atleta. O NÃO cumprimento deste item acarretará na
desclassificação do atleta e da respectiva equipe a qual pertença.
2.1) no percurso haverá PONTOS DE HIDRATAÇAO E REPOSIÇÃO, sendo que o
atleta terá que descartar qualquer resíduo referente a hidratação em 100 metros. O não
cumprimento desta regra resultará em penalidade ao atleta.
2.2) os atletas poderão RECEBER hidratação ou suplementos por membros de sua
equipe ou público em geral, desde que mantenham os dois pés no chão.
2.3) na data de 25 DE OUTUBRO DE 2021 serão abertas as inscrições, sendo
encerradas no dia 07 DE DEZEMBRO DE 2021, devendo ser feitas pelo site oficial
www.pizziraniesportes.com.br ou em nossos pontos oficiais de inscrição divulgados
em nossas redes sociais.
2.4) as INSCRIÇÕES poderão ser encerradas antes do prazo previsto tendo atingido o
limite máximo de participantes programados para o evento que é de 1.000 participantes.

3) Sobre as INSCRIÇÕES:
MEIA DA FLORESTA
Lote
Lote Promocional
2o Lote
Terceira Idade e PNE
Lote Completo
Kit Atleta

CAMINHADA
R$ 60,00
***
R$ 60,00
R$ 120,00
Medalha e Camiseta

CORRIDAS – 5K – 10K – 21K
R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 70,00
R$ 140,00
Medalha, Camiseta, Chip

Serão adicionadas ao valor a TAXA DE ADMINSTRAÇÃO do site em todas as
modalidades. Após a venda do 1o lote e 2o lote, um terceiro lote será aberto sem prévio
aviso a fim de preencher vagas remanescentes. A mudança de lote ocorrerá na data
prevista ou no limite de inscrições especificados para cada um.
3.1) os GRUPOS DE CORRIDA são aqueles que possuem 15 (quinze) ou mais atletas
inscritos.
3.2) as inscrições dos GRUPOS DE CORRIDA deverão ser feitas em formulário
próprio
do
evento
que
deverá
ser
solicitado
pelo
e-mail:
contato@pizziraniesportes.com.br de uma única vez, sendo que serão
desconsiderados pertencentes a equipe os atletas inscritos em fichas separadas ou por
outro sistema de inscrição. O pagamento das inscrições deve ser feito via depósito
bancário ATÉ O DIA 29 DE NOVEMBRO AS 18:00
3.3) para as equipes será destinado o sistema de CORTESIA nas inscrições, sendo que
a cada 10 atletas a equipe ganha 1 CORTESIA.
3.4) O CANCELAMENTO OU ALTERAÇÕES das inscrições serão permitidas até o
dia 11 de novembro. Não haverá alteração da categoria e modalidade dos atletas
inscritos após essa data, sendo que a taxa e/ou inscrição não será devolvida. O número
de peito que deverá ser utilizado pelos atletas no momento do evento será entregue
juntamente com o kit e é pessoal e intransferível.
3.5) Todas as INFORMAÇÕES passadas pelo participante são de responsabilidade do
mesmo, cabendo a ele o ônus por qualquer item que afronte o regulamento do evento e
as leis vigentes no país. Preencher a ficha incorretamente ou desrespeitar o regulamento
do evento acarretará na desclassificação do mesmo sem a devolução da taxa de
inscrição.
3.6) os atletas ACIMA dos 60 anos ou que se enquadrarem na categoria PNE
(Portadores de Necessidades Especiais) terão desconto assegurados por lei no valor total
do lote completo em todas as modalidades. A inscrição dos atletas PNE será feita
exclusivamente nos pontos oficiais de inscrição na cidade de Rio Claro/SP de Segunda
a Sexta, pessoalmente munido de documento de identidade. Os acompanhantes dos
atletas PNE poderão acompanhar seus atletas durante a prova, porém não terão
direito ao kit do atleta, premiações ou qualquer outro tipo de benefício oferecido aos
inscritos, devendo ele caso queira usufruir e receber esses benefícios efetivar sua
inscrição como atleta regular. A equipe composta somente por atletas acima de 60

anos ou PNE terá assegurado seus valores com desconto, caso um ou mais atletas que
não se enquadrem nessa categoria forem compor a equipe os mesmos devem realizar
o pagamento integral da inscrição seguindo rigorosamente o lote em vigor.
3.7) nenhum atleta poderá participar do evento sem estar devidamente inscrito. Não
serão VENDIDOS apenas o número de participação ou parte do kit, somente será
comercializado o KIT COMPLETO aos atletas.
4) Categorias e Premiações:
CORRIDA 21KM
Geral Masculino e Feminino – 1o ao 5o Lugares
Categoria A – 18 a 29 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria B – 30 a 39 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria C – 40 a 49 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria D – 50 a 59 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria E – 60 a 69 anos – Masculino e Feminino – 1º ao 3º Lugares
Categoria F – Acima de 70 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
CORRIDA 10KM
GERAL Masculino e Feminino – 1o ao 5o Lugares
Categoria A – 16 a 29 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria B – 30 a 39 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria C – 40 a 49 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria D – 50 a 59 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria E – 60 a 69 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria F – 70 mais – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares

CORRIDA 5KM
GERAL – Masculino e Feminino – 1o ao 5o Lugares
Categoria A – 14 a 29 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria B – 30 a 39 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria C – 40 a 49 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria D – 50 a 59 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria E – 60 a 69 anos – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Categoria F – 70 mais – Masculino e Feminino – 1o ao 3o Lugares
Equipe - Grupo de corrida, academia ou assessoria com o maior número de inscritos.
1o ao 5o Lugares
4.1) A PARTICIPAÇÃO do atleta é estritamente individual, sendo proibido o auxílio
de terceiros (Personal trainer, técnico, amigos e familiares). O uso de recursos
tecnológicos sem autorização prévia da organização pode gerar punição de
desclassificação, exceto pessoas com necessidades especiais.
4.2) A PREMIAÇÃO será feita por medalhas exclusivas do evento a todos os atletas
inscritos que completarem a prova dentro do período máximo estipulado no
parágrafo.
4.3) A CLASSIFICAÇÃO dos 5 primeiros nas Categorias Masculino e Feminino de
todas as provas será definida pela ordem de chegada, ou seja, pelo tempo bruto. As
demais categorias serão classificadas pelo tempo líquido apurado pelo chip e tapetes
de cronometragem.
4.4) A CLASSIFICAÇÃO DA EQUIPE será através da soma de atletas que
concluírem a prova e que descreverem o nome de sua equipe no momento de
inscrição. Nomes diferentes são computados como equipes diferentes, portanto
orientar a todos no momento da inscrição.
4.5) A ENTREGA DOS TROFÉUS ocorrerá imediatamente após a liberação dos
resultados no próprio local da prova. Aqueles que não se encontrarem no momento da
premiação NÃO PODERÃO enviar representantes e deverão procurar a organização do
evento através do e-mail: contato@pizziraniesportes.com.br a partir do dia 20 de
dezembro de 2021 para agendar sua retirada.

4.6)
os
RESULTADOS
oficiais
serão
publicados
no
site
www.pizziraniesportes.com.br em até 72 horas após o término da prova. Porém a
classificação dele pode sofrer alterações até a publicação oficial no site.
5) todo atleta devidamente inscrito receberá um KIT PRÉ PROVA composto por:
CAMISETA EXCLUSIVA DO EVENTO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO número de
identificação do atleta, chip de cronometragem, e possíveis brindes dos
patrocinadores.
5.1) CAMISETAS:
Baby Look M | Camiseta P | M | GG | XG
5.2) Os itens ESPECIFICADOS no kit do atleta poderão ser alterados sem prévio
aviso. O chip de cronometragem será descartável e retirado junto ao kit.
6) A ENTREGA DE KITS vai acontecer em dias e horários a serem divulgados pela
organização através do site e pelas redes sociais. Para atletas que residem a mais de 50
km de Rio Claro será possível a retirada do KIT no dia do evento das 5:30 as 6:30 no
local da prova. Porém, devem comprovar residência e agendar a retirada previamente
através do e-mail contato@pizziraniesportes.com.br até o dia 01 de dezembro. OS
ATLETAS QUE ESTIVEREM NA RETIRADA DE KIT ATÉ AS 6:30 TERÁ
ASSEGURADA SUA LARGADA NO HORÁRIO PREVISTO.
6.1) A RETIRADA poderá ser feita por qualquer pessoa que apresentar o protocolo
de inscrição, CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO (RG ou CNH) do
participante, autorização por escrito e assinada pelo participante e o respectivo
RECIBO DE PAGAMENTO, os quais ficarão retidos.
6.2) CORREÇÕES DE CADASTRO deverão ser feitas no momento da retirada do
kit. O responsável deverá conferir os seus dados e o número de identificação. Caso
haja algum item incorreto, deverá solicitar a correção imediatamente. Não serão
aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
6.3) O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO deverá ser usado visivelmente no peito,
sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sob pena de
desclassificação do não cumprimento.
6.4) O CHIP DE CRONOMETRAGEM deverá ser usado por todos os atletas, sua
utilização de forma incorreta ou a troca com outro atleta acarretará na desclassificação
do mesmo e da equipe. Atletas que estiverem com o numeral coberto serão
considerados desclassificados.

7) OS ATLETAS deverão estar no local de largada com, pelo menos, meia hora de
antecedência, quando serão dadas as instruções finais. Deverão correr com a
identificação de numeração e chip de cronometragem o tempo todo.
8) QUALQUER ATLETA poderá ser desclassificado da competição pela
organização, em qualquer momento, caso: não estiver com a identificação de peito;
burlar as regras estabelecidas no percurso; posicionar fora dos locais de largada; caso
não passe pelos tapetes de cronometragem da largada; fornecer informação
inverídica; tocar ou bloquear adversários intencionalmente; perturbar a concentração
de adversários; tiver atitudes anti - desportivas; competir com número de terceiros;
competir com número não oficial do evento; praticar qualquer ato obsceno ou de
vandalismo; permitir em seu uniforme de competição frases indevidas bem como
propaganda político - partidária; agredir física e/ou verbalmente qualquer membro da
organização.
9) SERVIÇO DE APOIO MÉDICO estará a disposição na largada/chegada e em
pontos específicos para pronto atendimento, para qualquer tipo de emergência
envolvendo os inscritos na prova. A continuidade do atendimento médico
propriamente dito, tanto de emergência quanto de qualquer outra necessidade, será
efetuada na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade desta. A organização não tem
responsabilidade sobre despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após o
evento.
10) A SEGURANÇA será garantida pelos órgãos competentes e haverá staff para
orientação dos participantes. Serão colocados à disposição dos participantes sanitários
e GUARDA - VOLUMES apenas na região da largada/chegada da prova. Recomendamos
que não sejam deixados valores, relógios e equipamentos eletrônicos e cartões de
instituições financeiras.
10.1) O GUARDA-VOLUMES ficará ativo até as 11:30 sendo que os participantes devem
retirar seus pertences até esse horário para melhor andamento do evento.
10.2) será DISPONIBILIZADO para as equipes um local próprio para a montagem das
tendas. Cada equipe terá o direito de montar seu stand respeitando rigorosamente o
local destinado as equipes, determinado pela organização. Cada equipe poderá ocupar
um espaço máximo de 6x3 metros.
11) O atleta e equipe sofrerá PENALIDADES de 20 minutos acrescidos ao seu tempo
total e da equipe caso:
 Não utilizar o número de forma correta
 Jogar lixo após a área de descarte de 100 metros após o ponto de hidratação

 Estacionar o carro fora das limitações orientadas pelos organizadores e
responsáveis do evento
 Ter ajuda e/ou suporte de pessoas com bicicleta durante o percurso
 Comportamento inadequado ao esportista
12) O PARTICIPANTE DECLARA no momento da inscrição, gozar de plena saúde
e integridade física e mental para participar da prova, responsabilizando - se por
ocasionais danos à sua saúde. Assumem por livre e espontânea vontade e isentam a
organização, patrocinadores, apoiadores e órgãos oficiais envolvidos.
12.1) os ATLETAS estão CIENTES que por se tratar de uma prova em meio a natureza, o
percurso poderá ser em terreno acidentado, com vegetação nativa e animais
silvestres. Sendo de sua responsabilidade a preservação do meio em que será realizada
a prova, bem como os animais que ali vivem.
13) RECOMENDAMOS rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste
ergométrico prévio, para todos os atletas. Assim como o USO DE REPELENTES.
14) O PARTICIPANTE DECLARA que tem inequívoco conhecimento de que todos
os materiais e equipamentos necessários para o seu desempenho são de própria
responsabilidade e assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes de sua participação
antes, durante e depois do evento.
15) O PARTICIPANTE autoriza, graciosamente, a utilização dos seus dados
cadastrais e de sua imagem, por meio de foto ou vídeo, pelos organizadores e
patrocinadores, em suas ações de marketing e divulgação de outros eventos.
16) OS PATROCINADORES, apoiadores, órgãos públicos e a organização da prova
não se responsabilizam por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que,
porventura, os atletas venham a sofrer durante a participação na MEIA DA FLORESTA.
17) O PARTICIPANTE DECLARA estar ciente dos termos do regulamento,
aceitado todos os seus termos, acatando todas as decisões dos Organizadores e
assume total responsabilidade pela participação no evento.
18) DÚVIDAS ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora de forma soberana e irrevogável, não cabendo recursos a essas decisões.
A corrida acontecerá com qualquer tempo, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e/ou espectadores.
A organização se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento

sem aviso prévio, conforme necessidades do evento, informando estas alterações na
retirada do kit do atleta.
19) O CONTATO para qualquer
contato@pizziraniesportes.com.br
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