
CIRCUITO DE CORRIDAS DOS DISTRITOS DE CAMPINAS 2022 

 

1- Provas: O evento resulta de um projeto da Prefeitura Municipal de Campinas, com 6 etapas de 

corrida realizadas nos Distritos do Município de Campinas, para atletas em geral com idades acima de 

16 anos, devidamente inscritos, conforme este regulamento; 

2 – Limite de inscritos: O limite máximo de inscrições por etapa será de 1000 (mil) atletas; 

 
3 – Etapas  

1- Campo Grande – 17 de Julho de 2022 - Praça João Amazonas - Rua Edson Luis Rigonato 
nº 497 - Campo Grande; 

2- Vila Padre Anchieta – 14 de Agosto de 2022 - Praça de Integração - Av Papa João Paulo II 
s/nº  -  Padre Anchieta; 

3- Barão Geraldo  – 04 de Setembro de 2022 - Praça Durval Pattaro - Rua Francisco Barros 
Filho  - Barão Geraldo; 

4- Joaquim Egídio – 12 de Outubro de 2022* - Praça Arthur Geraldo Vicentini - Rua 
Manoel Herculano da  Silva  Coelho  s/nº- Joaquim Egídio – *Entrega de kits dia 
08/10/2022 das 13h00 às 17h00 na Dahruj Nissan – Av José de Souza Campos (Norte - 

Sul) nº 2256, Chácara da Barra, Campinas / SP; 
5- Ouro Verde – 02 de Novembro de 2022* - Praça de Esportes Emil Rached - Rua 

Waldemar  Bristtote s/nº – Ouro Verde - *Entrega de kits dia 29/10/2022 das 13h00 às 
17h00 na Dahruj Nissan – Av José de Souza Campos (Norte - Sul) nº 2256, Chácara da 

Barra, Campinas / SP; 
6- Centro – 18 de Dezembro de 2022 - Largo do Rosário - Av Francisco Glicério s/nº - Centro 

 

4 - Distância: Corrida/caminhada de 6 km; 

 

5 - Inscrição: A inscrição deverá ser realizada através do site inscrevafacil.com.br; 

 

6 – Valor Inscrição:  O valor das inscrições por etapa será de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) + taxa 

do site. Para inscrições individuais a cada etapa este valor estará sujeito a alteração de valores em 

função de mudança de lote; 

6.1- Inscrição ”combo”: Poderão ser realizadas inscrições com desconto para as etapas futuras 

pelo sistema combo. Esta opção estará disponível por tempo limitado podendo ser eliminada 

em qualquer etapa sem aviso prévio; 

6.2 – Inscrições para grupos: Descontos conforme segue: de 5 a 10 participantes 3% de descontos; 

participantes 15% de desconto; 

6.3 – Inscrição Econômica (Sem direito a camiseta): O valor das inscrições econômicas por etapa 

será de R$ 39,00 (trinta e nove reais) + taxa do site. Para inscrições individuais a cada etapa este valor 

estará sujeito a alteração de valores em função de mudança de lote; 

 
7 – Kit Atleta Inscrição Normal: Todo atleta inscrito terá direito a um kit com chip de cronometragem, 
número de peito e camiseta que serão entregues por etapa, assim como medalha de participação, 
para aqueles que concluírem a prova. 

7.1 –Kit atleta Inscrição Econômica: Todo atleta inscrito terá direito a um kit com chip de 

cronometragem e número de peito que serão entregues por etapa, assim como medalha de 

participação, para aqueles que concluírem a prova. 

  

8 – Entrega de kit*: A entrega dos kits será realizada nos sábados que antecedem cada uma destas 

etapas*, das 13h00 às 17h00 na Dahruj Nissan – Av José de Souza Campos (Norte - Sul) nº 2256, 

Chácara da Barra, Campinas / SP. Para a retirada de seu kit o atleta deverá apresentar documento 

com foto do inscrito e protocolo de retirada do kit impresso ou digital.* CONSULTAR DATAS PARA 

AS ETAPAS 4 E 5 (JOAQUIM EGÍDIO E OURO VERDE) DESCRITAS NO ÍTEM 3 DESTE 

REGULAMENTO. 



 

8.1 – Para a comodidade dos atletas que desejarem retirar seu kit no dia do evento no período entre 

6h00 e 6h50 a Organização disponibilizará 100 vagas para atendimento a inscritos optantes pela 

modalidade Retirada VIP, que deve ser escolhida no ato da inscrição mediante ao pagamento da taxa 

de comodidade no valor de R$ 14,00 (quatorze reais). 

8.2 – Equipes com mais de 5 inscritos poderão optar pelo recebimento dos kits de seus componentes 

em local indicado pelas mesmas* (sistema delivery), desde que realizem suas inscrições em até 10 

dias úteis de antecedência de cada etapa, através da central de atendimento pelo email 

distritoscampinas2022@gmail.com.  

*Estas entregas ocorrerão entre as quintas e sextas feiras que antecedem a etapa. 

 

8.3 - Em nenhuma hipótese, os kits serão entregues no dia da prova a atletas inscritos e não optantes 

pela Retirada de kit VIP. 

 

8.4 - Para retirada do kit por terceiros o responsável pela retirada deverá apresentar comprovante de 

inscrição de seu representado, bem como cópia de documento com foto do mesmo; 

 

9 - Largadas: 

 

Todas as etapas terão largadas às 7h30, que em função de algum fator alheio aos procedimentos da 

Organização podem sofrer alterações; 

 

10 – Premiação: 

 

10.1. Medalha de Participação a todos os atletas devidamente inscritos que completarem o percurso. 

 

10.2. Troféu para os 5 primeiros colocados geral, masculino e feminino. 

 

10.3. Faixas Etárias*¹: Masculino: 16/19 anos; 20 a 29; 30/39; 40/49; 50/59; 60/64; 65/69 e 70 mais e, 

Feminino: 16 a 19 anos; 20 a 29; 30/39; 40/44; 45/49; 50/59; 60/69 e 70 mais;  

10.4 – Premiação Top 36 Km*²: Serão premiados com medalhões especiais ao final do Circuito os 100 

melhores pontuados (50 masculino e 50 feminino) que participarem das 6 etapas, segundo os seguinte 

critério de pontuação por etapa: 

1º - Colocado – 20 pontos / 2º - Colocado – 19 pontos / 3º - Colocado – 18 pontos / 4º - Colocado – 17 

pontos / 5º - Colocado – 16 pontos / 6º - Colocado – 10 pontos / 7º - Colocado – 8 pontos / 8º - 

Colocado – 7 pontos / 9º - Colocado – 6 pontos / 10º - Colocado – 5 pontos 

*¹ COMO ADITIVO AO REGULAMENTO ANTERIOR E, VISANDO ATENDER A CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS PARA O ATLETISMO, NR 7 DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

ATLETISMO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO PARA 

PREMIAÇÃO EM “CIRCUITOS ANUAIS” A IDADE A SER CONSIDERADA PARA A PREMIAÇÃO 

DAS FAIXAS ETÁRIAS SERÁ A DE 31/12/2022. 

*² SOMENTE CONCORRERÃO A ESTA PREMIAÇÃO ATLETAS PARTICIPANTES EM TODAS AS 

ETAPAS; EM CASO DE EMPATE O CRITÉRIO ADOTADO PARA APURAÇÃODO VENCEDOR 

SERÁ O NÚMERO DE MELHORES CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS PELO ATLETA DURANTE TODO 

O CIRCUITO; 

 

12 – Disposições Gerais:  

12.1 – Todos os atletas devem estar com seus chips e números de peito da etapa para que possam 

participar do evento. 

 

12.2 -. Todos os atletas deverão concluir a prova em, no máximo, 1 hora. Expirado esse tempo, todo o 

esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico serão desativados. 

 

mailto:distritoscampinas2022@gmail.com


12.3 - As provas são de caráter participativo e competitivo. 

 

12.4 - O atleta entre 16 e 18 anos, para participar da prova deverá ter autorização de seu responsável 

legal. Essa autorização deverá ser acompanhada de cópia da identidade do atleta e do responsável e 

ser apresentada no momento da retirada do kit. 

 

12.5 - O preenchimento de todos os campos da inscrição é obrigatório para o reconhecimento e 

validade da inscrição. A veracidade de todas as informações é de responsabilidade do participante. 

 

12.6 - Serão desclassificados atletas sem número e chip; 

 

12.7 - Regras gerais: Conforme regulamento de corridas de rua da Federação Paulista de Atletismo 

que é a supervisora oficial do Circuito. 

 

12.8 - Demais assuntos não mencionados neste regulamento serão avaliados e julgados pela 

Comissão Organizadora e sempre de acordo com as regras do atletismo nacional; 

 

12.9 - As etapas oferecerão aos inscritos Guarda Volumes, Serviços Médicos, hidratação no percurso 

e chegada; 

12.10- O atleta ou responsável que efetivar a sua inscrição, isenta a Organização, realizadores, 

promotores, patrocinadores e apoiadores da responsabilidade por quaisquer ações ou acidentes que 

ocorrerem antes, durante e após a realização da prova; 

12.11 - O participante assume toda e qualquer responsabilidade pela sua participação na prova, 

devendo estar treinado e gozando de boa saúde; 

12.12 - O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia e/ou imagens de sua participação na 

prova para finalidades legítimas, bem como o repasse de seus dados para as empresas 

patrocinadoras e parceiras do evento; 

12.13 - Não é permitida a troca de número com outro atleta, caso isso ocorra o atleta será 

desclassificado; 

12.14 - É obrigatório o uso do chip que estará acoplado aos números de peito. No caso de extravio ou 

perda do número de peito/chip, o atleta não terá o seu resultado validado na prova; 


