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3 - DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1 - Ao confirmar sua inscrição o atleta declara estar ciente dos termos deste regulamento. 
3.2 - Compete a cada atleta o dever de estar em dia com avaliação médica. 
3.3 - O atleta é responsável pela decisão de participar da prova avaliando de sua condição física. 
3.4 - O valor da inscrição será conforme o kit participação.  
3.5 - O atleta inscrito está incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz 
divulgados através de fotos, filmes, na internet ou qualquer outro meio de comunicação, para 
usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à esta corrida ou futuras edições, sem 
acarretar nenhum ônus aos organizadores ou patrocinadores. 
3.6 - A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, 
elevar ou limitar o número de inscrições e valores cobrados, conforme necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, e modificar o trajeto caso precise. 
3.7 - O atleta é responsável pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição, no 
caso de fraude comprovada será desclassificado. 
3.8 - Não serão aceitas reclamações cadastrais depois de encerradas as inscrições, o atleta 
inscrito é responsável pelos dados que fornece. 
3.9 - Após efetuar sua inscrição o atleta terá o prazo de 10 dias para solicitar estorno do valor, 
não haverá devolução após este prazo devido aos custos elencados com cada inscrição, ficando 
o atleta ciente que após inscrito comprometeu-se a participar da prova. Independente do motivo 
do cancelamento não será estornado o valor referente à taxa de serviço do site. 
3.10 - Terá direito à premiação o atleta formalmente inscrito na prova, cruzando a linha de 
chegada portando o número no peito e o chip de cronometragem e tendo completado o percurso 
oficial.  
3.11 - As inscrições iniciam em 01 JUL de 2022 e encerram em 08 JAN de 2023, ou, ao atingir o 
limite de vagas previsto, 300 vagas. 
3.12 - Será considerada para efeito de cadastro e apuração de resultados, a idade dos atletas 
inscritos em 31 DEZ 2023. 
3.13 - Será permitida a troca de titularidade da inscrição até o dia 08 JAN 2023, prazo limite para 
inscrições, não será permitida a troca do kit participação. 
3.14 - Idosos terão direito ao KIT PREMIUM ao custo único de R$50,00 mais taxa do site de 
inscrições. 
3.15 - Não haverá devolução do valor de inscrição caso o participante desista durante a prova ou 
esteja impedido no dia de participar, independente do motivo. 
3.16 - Assessorias, grupos e equipes acima de 10 atletas terão desconto de 10% por inscrição. 
3.17 - Conforme conveniências poderão ser ofertadas vagas além do limite previsto. 
3.18 - Não serão disponibilizadas inscrições no dia da prova. 
______________________________________________________________________________ 
 
4 - CATEGORIAS E PREMIAÇÕES 
 
4.1 - Categorias previstas e suas respectivas premiações: 
 

 
 

NIPE 

 
 

PERCURSO 

PREMIAÇÃO  
CATEGORIA 

GERAL 
(Troféu + R$) 

PREMIAÇÃO  
CATEGORIA 

FAIXA ETÁRIA 
(Troféu) 

MASCULINO FEMININO 21Km 1º AO 5º 1º AO 3º 
MASCULINO FEMININO 5Km 1º AO 5º 1º AO 3º 
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4.2 - A premiação com troféu na categoria faixa etária será do 1º ao 3º colocado. 
4.3 - A premiação com troféus na Categoria Faixa-Etária, nipes masculino e feminino, será 
dividida de acordo com as seguintes idades: 
 

MASCULINO FEMININO 
15-19 15-19 
20-24 20-24 
25-29 25-29 
30-34 30-34 
35-39 35-39 
40-44 40-44 
45-49 45-49 
50-54 50-54 
55-59 55-59 
60-64 60-64 
65-69 65-69 
70+ 70+ 

 
4.4 - Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação. 
4.5 - Atleta premiado na categoria geral não será premiado na categoria faixa etária. 
4.6 - Da premiação em R$ para categoria geral, meia maratona, nipes masculino e feminino: 
 

MEIA MARATONA 
POSIÇÃO NIPE R$ 

1º MASCULINO FEMININO R$ 500,00 
2º MASCULINO FEMININO R$ 350,00 
3º MASCULINO FEMININO R$ 300,00 
4º MASCULINO FEMININO R$ 250,00 
5º MASCULINO FEMININO R$ 200,00 

 
4.7 - Da premiação em R$ para categoria geral, corrida rustica, nipes masculino e feminino: 
 

CORRIDA RÚSTICA 
POSIÇÃO NIPE R$ 

1º MASCULINO FEMININO R$ 250,00 
2º MASCULINO FEMININO R$ 175,00 
3º MASCULINO FEMININO R$ 150,00 
4º MASCULINO FEMININO R$ 125,00 
5º MASCULINO FEMININO R$ 100,00 

 
4.8 - A premiação em R$ é somente para os 5 (cinco) primeiros colocados na categoria geral da 
meia maratona e corrida rustica. 
4.9 - Não haverá premiação em dinheiro nas categorias faixa etárias.  
4.10 - A idade mínima para participar da prova será de 15 anos, sendo que, atletas menores de 
idade devem estar acompanhados por um adulto responsável. 
______________________________________________________________________________ 
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5 - DAS INSTRUÇÕES E REGRAS DA CORRIDA  
 
5.1 - A prova será denominada “1º MEIA MARATONA DE TRÊS BARRAS-SC - 21K EM 
TERRAS CONTESTADAS”. 
5.2 - A prova será realizada no dia 22 de janeiro de 2023 com largada prevista às 06h30min, sob 
quaisquer condições climáticas favoráveis. 
5.3 - O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA PANDEMIA, vigente no dia da prova deverá ser 
exercido a todo o momento, destaca-se uso de máscaras e demais EPIs na área do evento. Caso 
necessário à largada será por blocos, limitados a 50 atletas, sendo que o horário da largada ficará 
sujeito a alterações pela Comissão Organizadora em razão de intempéries adversas.  
5.4 - Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 30 (trinta) minutos de 
antecedência (06h), quando serão dadas as instruções finais.  
5.5 - O número de peito deverá ser usado visivelmente na parte frontal da camiseta, sem rasura, 
alterações ou mutilações, durante toda a realização da prova. 
5.6 - É dever do atleta ter conhecimento do percurso o qual está disponível no final deste 
regulamento.  
5.7 - A participação do atleta na prova é estritamente individual, proibido o auxílio de terceiros.  
5.8 - O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessorias/outros, a pé, com bicicleta ou 
outro meio de transporte, não é recomendado pela organização da prova, havendo qualquer 
contato físico do acompanhante com um corredor ou que algum atleta seja prejudicado em sua 
ultrapassagem, resultará na desclassificação do atleta acessorado.  
5.9 - O atleta deverá respeitar o trajeto oficial da prova, sendo proibido utilizar de outros caminhos 
e atalhos. Será desclassificado o atleta que descumprir este item.  
5.10 - O atleta que praticar ato considerado pela comissão organizadora como anti-esportivo, será 
desclassificado da prova.  
5.11 - O atleta terá o tempo total de 03hrs para concluir a Meia Maratona e 01h para concluir a 
Corrida Rustica.  
5.12 - O atleta deve se retirar imediatamente da corrida se assim for determinado por membro da 
equipe de primeiros socorros. 
5.13 - As classificações serão definidas pela apuração do tempo líquido gasto por cada 
competidor para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem. 
5.14 - Protesto quanto ao resultado deverá ser formulado à Comissão Organizadora para análise. 
5.15 - Na hipótese de desclassificação de um atleta, serão considerados os próximos melhores 
tempos, sucessivamente.  
5.16 - Os resultados serão disponibilizados na internet pela empresa responsável pela 
cronometragem. 
5.17 - O atleta que ceder seu chip/número de peito para outra pessoa será responsável por 
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando de qualquer responsabilidade, a 
Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, parceiros, apoiadores e órgãos públicos 
envolvidos na prova.  
5.18 - Fica proibida a participação na prova de modo extraoficial, sem portar os itens referentes à 
corrida (número no peito, chip de cronometragem e camiseta) e sem ter se inscrito. 
5.19 - Compete a cada atleta o dever de manter o local e percurso limpo. 
5.20 - O atleta deve atentar-se a sua segurança e dos demais competidores durante toda a prova, 
evitando colocar em risco a integridade física de todos os presentes.  
5.21 - O atleta inscrito declara estar ciente da natureza do presente evento. 
5.22 - Os fatos omissos a este regulamento serão julgados pela Comissão Organizadora. 
______________________________________________________________________________ 
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6 - KIT PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 - Ao inscrever-se o atleta poderá optar pelos seguintes kits de participação:  
 

KIT PREMIUM KIT STANDARD KIT BASIC 
MEDALHA MEDALHA MEDALHA 

CRONOMETRAGEM CRONOMETRAGEM CRONOMETRAGEM 
SACOLINHA SACOLINHA SACOLINHA 
CAMISETA CAMISETA X 

VISEIRA X X 
TOALHINHA X X 

 
6.2 - Serão disponibilizadas 100 unidades de cada KIT PARTICIPAÇÃO. 
6.3 - Dos valores e lotes de inscrição: 
 

LOTES KIT PREMIUM KIT STANDARD KIT BASIC PRAZO 
1º LOTE R$ 75,00 R$ 60,00 R$ 45,00 01 JUL – 31 AGO  
2º LOTE R$ 85,00  R$ 70,00 R$ 55,00 01 SET – 31 OUT 
3º LOTE R$ 95,00 R$ 80,00 R$ 65,00 01 NOV – 08 JAN 

 
6.4 - No valor da inscrição não esta inclusa a taxa do site. 
______________________________________________________________________________ 
 
7 - DA RETIRADA DO KIT PARTICIPAÇÃO  
 
7.1 - A entrega do kit participação: 
 

DIA HORÁRIO ENDEREÇO 
20-01-2023 8h às 18h Loja Brazuca – Rua Vidal Ramos, 907 – Centro, Canoinhas 
21-01-2023 8h às 12h Loja Brazuca – Rua Vidal Ramos, 907 – Centro, Canoinhas 
22-01-2023 6h às 6h30min Sede empresa Mili - (Largada) 
 
7.2 - Para retirar o kit participação deverá ser apresentado DOCUMENTO COM FOTO e 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. 
7.3 - A retirada do kit participação por terceiros somente ocorrerá se apresentado o 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO do atleta inscrito. 
7.4 - É proibida a retirada de kit participação diferente do que conste no comprovante de 
inscrição, inclui-se a troca de camiseta. 
7.5 - O período compreendido entre os dias 20 e 21 JAN é destinado à retirada de kit participação 
por atletas locais, o dia 22 por atletas de outras localidades. 
7.6 - O atleta na retirada do kit participação deverá doar 01 caixa de leite, a qual será entregue a 
Fundação Hospitalar Municipal de Três Barras. 
7.7 - Não será entregue Kit participação após o encerramento do evento, é dever do atleta inscrito 
retirar seu kit participação nas datas previstas. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 




