
Regulamento Geral da Prova  

    

1. DATA:  26 de Junho de 2022. (DOMINGO) 

2. LOCAL:  Sociedade Beneficente e Recreativa Santos Dumont. Rua Luiz Gonzaga Werner, 70 – 

Santa Terezinha, Brusque – SC. Nas dependências do evento haverá estacionamento amplo.   

3. LARGADA:   

7h30m – 5,8 Km e 12 km. (Corrida – SOLO E REVEZAMENTO) 

7h40m – 3km. (Caminhada e Dog Run) 

8h45m– Corrida Kids. (100m, 200m, 400m) 

4. DISTÂNCIAS:  

Modalidades: 5,8Km (5.800 metros). 12Km (12.000 metros). CAMINHADA E DOG RUN  

(3.000 metros). CORRIDA KIDS – (100m, 200m, 400m).   

5. PREMIAÇÃO GERAL E CATEGORIAS POR FAIXAS ETÁRIAS:  

5.1 DA PREMIAÇÃO GERAL: 5,8km e 12Km: As primeiras 5 colocações Masculinas e Femininas 

(SOLO) poderão subir no pódio.   

5.2 DA PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS: 5,8km e 12Km: As primeiras 3 colocações Masculinas e 

Femininas (SOLO) em suas respectivas categorias poderão subir no pódio. 

5.2.1 – Modalidade 5,8 Km Masculinas e Femininas.  

14 a 19 anos   

20 a 24 anos   

25 a 29 anos   

30 a 34 anos   

35 a 39 anos   

40 a 44 anos  

45 a 49 anos  

50 a 54 anos  

55 a 59 anos  

60 a 64 anos  

65 anos + 



  
5.2.2 - Modalidade 12Km (SOLO) Masculinas e Femininas.   

18 a 24 anos   

25 a 29 anos   

30 a 34 anos   

35 a 39 anos   

40 a 44 anos  

45 a 49 anos  

55 a 54 anos  

55 a 59 anos  

60 a 64 anos  

65 anos +  

  

5.3 - 12Km REVEZAMENTO: Poderão as 5 primeiras colocações subir no pódio, sem divisão de 

categorias. Não haverá divisão de sexos para premiação do Revezamento.  

5.3.1 – 12Km REVEZAMENTO: O revezamento acontece exclusivamente na prova de 12km 

(12.000 m). Para revezar é necessário formar trios, sendo que cada integrante inscrito deverá 

correr 4km. Totalizando ao final do percurso 12km.  

5.4. A idade mínima para participar da corrida rústica nos 12Km será de 18 anos (nascidos em  

2004 e anteriormente). Nas provas de 5Km a idade mínima para participação será de 14 anos 

(nascidos no ano 2008 e anteriormente);   

5.5. Para efeitos de definição de categoria será considerada a idade que o participante completar 

dentro do corrente ano civil.    

6. INSCRIÇÕES   

6.1. PERÍODO: Até 19 de Junho de 2022. (ou até houver disponibilidade de inscrições)  

6.2. VAGAS:   

6.2.1. Vagas limitadas num total de 500 participantes, entre todos os percursos.  

6.2.2. A inscrição é pessoal e intransferível.   

6.3. LOCAL DAS INSCRIÇÕES:   

6.3.1. As inscrições serão realizadas diretamente no site www.ticketsports.com.br    

http://www.ticketsports.com.br/
http://www.ticketsports.com.br/


6.4. CONSIDERAÇÕES PARA MENORES DE IDADE:   

6.4.1. Os menores de idade, para participarem do evento, deverão estar acompanhados 

de um responsável maior de idade.   

  
6.5. VALORES POR ATLETA: 

Público em Geral:    

1º LOTE  – 39,00 REAIS por Atleta ATÉ 17/04/2022.  

MODALIDADES: 5,8km, 12km (SOLO E REVEZAMENTO), Caminhada, Corrida Kids e Dog Run 

 

2º LOTE  – 58,00 REAIS por Atleta de 18/04 à 31/05/2022. 

MODALIDADES: 5,8km, 12km (SOLO E REVEZAMENTO). 

 

3º LOTE  – 78,00 REAIS por Atleta de 01/06 à 20/06/2022. 

MODALIDADES: 5,8km, 12km (SOLO E REVEZAMENTO). 

 

LOTE ÚNICO  – 39,00 REAIS por Atleta 

IDOSOS ACIMA DOS 60 ANOS, CAMINHADA, CORRIDA KIDS E DOG RUN. 

 

6.5.2. Assessorias e Grupos de Corrida com no mínimo 10 pessoas: R$ 50,00 reais por atleta.   

6.6. Como proceder a inscrição para grupos: O responsável pela assessoria ou grupo deverá 

solicitar a planilha de inscrição por e-mail no wtenergytreinamentos@hotmail.com. A cada 20 

inscritos, haverá uma cortesia.  

6.7. Não haverá devolução do pagamento da inscrição em hipótese alguma.  

7. CLASSIFICAÇÃO:   

7.1. GERAL: A classificação na categoria geral nas provas de 5,8Km e 12Km será feita pelo tempo 

bruto do atleta para premiação.   

  

7.2. FAIXAS ETÁRIAS: A classificação nas categorias por faixas etárias nas provas de 5,8Km e 

12Km será feita pelo tempo líquido do atleta.   



    

8. KIT DA PROVA (5,8km, 12km (solo e revezamento), Caminhada e Dog Run:   

8.1. O Kit da Prova será composto por 1 Camiseta, Kit de Cronometragem (número de peito, 

chip descartável) e Medalha de Participação para todos que completarem a prova. Não 

haverá camisetas para participantes da corrida kids. Poderá haver outros brindes dos 

patrocinadores e apoiadores.   

   

8.2. Entrega dos Kits:   

8.2.1. O Kit da Prova será entregue no dia 25 de junho (sábado), das 8:30 às 15:00 horas. Local 

a Definir. No dia da prova, das 6h00 às 7h00 somente será entregue o Kit de Cronometragem 

impreterivelmente. Os atletas poderão retirar o restante do seu kit atleta após a prova.   

8.2.2. Para retirada dos Kits, o atleta deverá apresentar seu documento de identidade ou o 

comprovante de pagamento. Caso seja retirado por terceiros, deverá ser apresentado o 

documento de identidade da pessoa autorizada e o comprovante de pagamento;   

8.2.3. No caso das equipes, o responsável deverá apresentar a relação dos inscritos, seu 

documento de identidade e o comprovante de pagamento;   

9. PREMIAÇÃO   

9.1. 5,8Km e 12Km (solo e revezamento): 1º à 5° Lugar geral masculino e feminino – troféu.   

9.2. MEDALHAS E TROFÉUS: - Receberão troféus os atletas de 1º a 3º lugares em todas as 

categorias por faixa etária, dos 5,8Km e 12Km (SOLO), nos naipes masculinos e femininos;   

- Todos os atletas que completarem suas provas receberão medalhas de participação;   

- A Corrida Kids, Caminhada e Dog Run terá caráter participativo, portanto os atletas receberão 

somente medalha de participação.   

9.3. A entrega da premiação será realizada no local da chegada, a partir do término da prova.   

9.4. Não haverá dupla premiação.   

    
10. PERCURSO   

10.1. 12Km Será divulgado no evento do facebook/ instagram.  

10.2. 5,8Km Será divulgado no evento do facebook/ instagram.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS   



11.1. São realizadores e organizadores da Santos Dumont/Esporte SC Run, a Academia 

WT Energy Treinamentos e Esporte SC.  

 

11.2. Os participantes são integralmente responsáveis por toda e qualquer despesa 

que venham a ter para participar da Santos Dumont/Esporte SC Run, tais como, 

transporte, hospedagem, alimentação, antes, durante e depois do evento;   

11.3. Ao se inscrever para participar, nos termos deste regulamento, o participante 

estará automaticamente autorizando a realizadora e os organizadores, de modo 

gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em 

qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet, para fins de divulgação da 

Santos Dumont/Esporte SC Run.   

11.4. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de 

divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte das realizadoras;   

11.5. A coordenação das provas reserva-se o direito de recusar a inscrição de qualquer 

pessoa que não atenda ao disposto no presente regulamento;   

11.6. Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar camiseta (não é obrigatório o 

uso da camiseta distribuída pela organização) e afixar o número de peito na 

frente da mesma;   

11.7. Os atletas serão desclassificados da prova por passagem não apontada, 

abandono do percurso, atitude antidesportiva ou por determinação médica ou 

da arbitragem;   

11.8. Pelo simples ato de inscrição nos termos do presente regulamento, o participante 

ainda autoriza, reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, 

inclusive os submetidos por meio da ficha de inscrição, passam a ser de 

propriedade da realizadora e dos organizadores, que poderão utilizá-los para os 

fins necessários à adequada realização da Santos Dumont/Esporte SC Run, sem 

que qualquer valor seja devido ao participante;   

11.9. O participante declara estar gozando de perfeitas condições de saúde para 

participar desta prova, reconhece e aceita expressamente que a realizadora e os 

organizadores não poderão ser responsabilizados por qualquer dano ou prejuízo 

oriundo da participação na Santos Dumont/Esporte SC Run.   

11.10. A realizadora e os organizadores não se responsabilizam pela perda ou extravio 

de quaisquer bens dos participantes antes, durante ou após a realização da 

Santos Dumont/Esporte SC Run.   

11.11. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou a Santos Dumont/Esporte SC 

Run suspensa ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por 

qualquer outro motivo que esteja fora do controle da realizadora e dos 

organizadores, e que comprometa a realização de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a sua condução como originalmente planejada;   



11.12. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre a Santos Dumont/Esporte SC Run, os 

participantes poderão entrar em contato pelo (47) 9 9222 3919 ou pelo e mail – 

wiliam_todt@hotmail.com   

11.13. Haverá pontos de controle no percurso, na largada e na chegada das provas;   

11.14. Serão desclassificados os atletas que não completarem integralmente o percurso, 

o fizerem de modo indevido ou não passarem nos postos de controle;   

11.15. As provas serão encerradas 2h (duas horas) após a largada;   

11.16. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento 

serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão 

Organizadora;   

11.17. A participação na Santos Dumont/Esporte SC Run implica a aceitação total e 

irrestrita de todos os itens deste regulamento.  

 

 

 


