
Regulamento São Garrafa 2018 

 

1. Tipo de prova e constituição das etapas 

1.1 Será disputada no sistema corrida de rua. O alinhamento será por ordem de chegada ao 

local do alinhamento, não sendo permitido em hipótese alguma entrar pela frente ou passar a 

frente do atleta que já estava alinhado.  

 

2. Roteiro 

2.1 O roteiro da prova passa por ruas pavimentadas na maior parte do percurso, salvo 

pequenos trechos. 

A organização da prova tem o direito de alterar o percurso da prova a qualquer tempo e 

conforme seu critério, sem aviso prévio, por questões de segurança. 

2.2 As informações de retirada de kit, e os horários de largada serão divulgadas no site da 

prova. 

  

3. Cortes 

3.1 A organização, por motivos de segurança, encerrará os trabalhos dos fiscais de acordo com 

a programação de cada etapa. Os atletas que ainda estiverem no percurso deverão 

obrigatoriamente seguir as instruções dos fiscais e/ou serem conduzidos até a chegada pelos 

veículos da organização. 

 

4. Equipamentos obrigatórios 

4.1. O atleta deverá correr de tênis, número de peito e chip (que virá no kit de inscrição). Pode 

usar, bermuda, short ou calça específicos para prática da modalidade. 

  

5. Critérios de classificação - Ranking 

5.1 Não haverá ranking 

  

6. Hidratação 

6.1 Os Pontos de água feitos pela organização serão divulgados no site.   

  



7. Segurança 

7.1 Em caso de emergência, avisar o apoio mais próximo que acionará o resgate. 

7.2 Ainda em caso de emergência, os competidores deverão chamar a atenção dos veículos 

oficiais da prova que ocasionalmente estarão passando por trechos do percurso. 

7.3 Em caso de emergência medica a organização se responsabiliza pelo pronto atendimento 

no local da prova e sua remoção caso haja necessidade avaliado pelo Socorro Médico. 

Chegando ao local de atendimento hospitalar o atleta passa ser responsável por custos de 

atendimento, internação e medicamentos. 

 

8. Cancelamento da prova 

8.1 Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, acidente, 

condições meteorológicas, etc), os organizadores estarão isentos de qualquer tipo de 

indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. 

  

9. Regras 

9.1. É proibido jogar lixo de qualquer espécie no percurso da prova e/ou em áreas públicas. 

9.2. Qualquer operação de resgate executada pela organização ou pelo apoio do próprio 

competidor levará à desclassificação. 

9.3. É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização do evento 

prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado para um hospital 

mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade dos organizadores do evento. Todas as 

despesas médico-hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. 

9.4. A organização não se responsabiliza por objetos dos atletas esquecidos e/ou deixados sob 

a responsabilidade dos Staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento. 

 

10. Punições e desclassificações 

10.1 Informações erradas ou falsas na ficha de inscrição. (Desclassificação) 

10.2 Alinhar em local incorreto. (Desclassificação) 

10.3 Manobras desleais contra outro atleta. (Desclassificação). 

10.4 Ser acompanhado por terceiro ao longo do percurso. (Desclassificação) 

10.5 Cortar caminho (não passar pelo trajeto demarcado) ou pegar carona durante a prova. 

(Desclassificação) 



10.6 Desrespeitar um Staff da organização (Desclassificação) 

10.7 Perde o direito do kit e é desclassificado o atleta que não comparecer para retirar o kit ou 

não ter o kit retirado por terceiros. 

  

11. Categorias e Premiações 

 

> Premiação Geral 

5km - premiação geral do 1º ao 5º masculino e feminino. 

15km - premiação geral do 1º ao 5º masculino e feminino. 

 

> Premiação Categoria: serão premiados os 3 primeiros de cada categoria masculina e 

feminina. 

 

> Categorias dos 15km e 5km: 

Até 29 anos - masculino e feminino 

De 30-39 - masculino e feminino 

De 40-49 - masculino e feminino 

De 50-59 - masculino e feminino 

Acima de 60 anos - masculino e feminino 

 

> Premiação para as três primeiras maiores assessorias ou grupos. 

 

> Categoria Kids: 

 

* Premiação: Medalha de participação para todos os atletas kids. 

 

4 anos - 50m - (nascidos em 2014) 

5/6 anos - 100m - (2013/2012) 



7/8 anos - 200m - (2011/2010) 

9/10 anos - 300m - (2009/2008) 

11/12 anos - 400m - (2007/2006) 

> Todas as idades serão calculadas tendo como referência a data de 31/12/2018. 

 

Medalha Finisher 

>> Todos os atletas concluintes receberão uma medalha de finisher. 

  

12. Inscrição 

12.1 Valores das inscrições estão no site juntamente com as datas dos lotes. 

12.2 Para receber o Kit, o atleta deverá apresentar o recibo de inscrição. 

12.3 A inscrição é pessoal e intransferível. A devolução do valor da inscrição só é possível em 

caso de cancelamento da prova. 

12.4 Para grupos e assessorias a quantidade mínima de inscrições é de 5 atletas. 

  

13. Publicidade e direito do uso de imagem. 

13.1 A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma 

restrição ao uso de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, 

todas as imagens serão tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem 

qualquer compensação financeira.    

 

14. Prazo para inscrição 

  

1º Lote * 

10/09/2018 a 09/10/2018 

 

2º Lote * 

10/10/2018 a 09/11/2018 

  



3º Lote * 

10/11/2018 até esgotarem as inscrições. 

  

* Ou até as vagas se esgotarem. 


