
Circuito de Corrida – Mais Pelotas
Corrida de rua



Circuito Mais Pelotas

O Projeto propõe que as pessoas voltem a se movimentar sem aglomeração com

responsabilidade e todos os protocolos de segurança. Nesta terceira etapa cada

participante doará um material escolar, que será entregue para crianças carentes.



CAPITULO I – AS PROVAS

Artigo 1º - O presente regulamento é o conjunto das disposições que regem o Circuito Mais

Pelotas

Artigo 2° - Mais Pelotas terceira etapa– Será disputado em duas distâncias ¨uma prova com

distância de 7km ¨ e ¨e outra corrida com distância de 21km¨ e caminhada no mesmo

percurso de 7km.

Artigo 3º - Mais Pelotas - Será realizado em três etapas, dia 17 de Outubro, 19 de

Dezembro e  20 de Fevereiro.

Artigo 4º - O horário estabelecido de largada será a partir das 07h00

Artigo 5º - O Local da largada será no Salão Comunitário João paulo II, Colônia Z3

CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO E FINALIDADE

Artigo 6º - A responsabilidade pela promoção e realização, é da KM TURISMO ESPORTIVO

Artigo 7º - Teremos álcool gel disponível aos atletas e tapete higienizador em todos locais

apropriados.

Artigo 8º - Teremos ambulância no local da prova, com enfermeiro preparado para fazer os

primeiros atendimentos aos atletas.

Artigo 9º -  O Valor da Inscrição:

Prova (7Km)- R$ 50,00 sem kit + 1 Material Escolar

R$ 80,00 com kit + 1 Material Escolar

R$ 30,00 sem kit - Mais de 60 anos + 1 Material Escolar

R$ 50,00 com kit - Mais de 60 anos + 1 Material Escolar

Prova (21km) - R$ 80,00 sem kit + 1 Material Escolar



R$ 110,00 com kit + 1 Material Escolar

R$ 50,00 sem kit - Mais de 60 anos +1 Material Escolar

R$ 66,00 com kit - Mais de 60 anos + 1 Material Escolar

Caminhada(7Km)-R$ 30,00 sem kit + 1 Material Escolar

R$ 45,00 com kit + 1 Material Escolar

R$ 25,00 sem kit - Mais de 60 anos + 1 Material Escolar

R$ 35,00 com kit - Mais de 60 anos + 1 Material Escolar

CAPÍTULO III – CATEGORIAS

Artigo 10º - Para efeitos de categorias no Mais Pelotas vale a idade que o atleta tiver até dia

31 de dezembro de 2021.

Categorias para as Provas

. I – MASCULINO

Categoria (A) 18- 24 anos

Categoria (B) 25 – 29 anos

Categoria (C) 30 – 34 anos

Categoria (D) 35 – 39 anos

Categoria (E) 40 – 44 anos

Categoria (F) 45 – 49 anos



Categoria (G) 50 – 54 anos

Categoria (H) 55 – 59 anos

Categoria (I) 60 – 65 anos

Categoria (J) 66 – 69 anos

Categoria (K) 70 ou mais

II – FEMININO

Categoria (L) 18 – 24 anos

Categoria (M) 25 – 29 anos

Categoria (N) 30 – 34 anos

Categoria (O) 35 – 39 anos

Categoria (P) 40 – 44 anos

Categoria (Q) 45 – 49 anos

Categoria (R) 50 – 54 anos

Categoria (S) 55 – 59 anos

Categoria (T) 60 – 64 anos

Categoria (U) 65 – 69 anos

Categoria (V) 70 ou mais

CAPÍTULO IV – PREMIAÇÃO Provas e Circuito



Artigo 11º - Geral Masculino / Feminino para as provas

1° Lugar ao 5º lugar = TROFÉU PERSONALIZADO

Artigo 12º - Categorias Masculino / Feminino para as provas.

1° Lugar ao 5º lugar– TROFÉU PERSONALIZADO

Artigo 13º - Medalhas de Participação a todos que completarem as provas e caminhada. As

medalhas de participação formam uma mandala.

Artigo 14º -  PREMIAÇÃO POR EQUIPE (CIRCUITO)

As três maiores equipes serão premiadas, somaremos os atletas de cada equipe nas duas provas e na

caminhada nas três etapas do circuito.

CAPÍTULO V – HORÁRIO E LOCAL DE RETIRADA DO KIT

Artigo 15º –  Loja Hercílio beats, rua Floriano 441. No local da entrega do kit teremos tapete

higiênico, álcool gel

CAPÍTULO VI – INSCRIÇÕES

Artigo 16º - As inscrições poderão ser realizadas através do site:

https://www.kmturismoesportivo.com.br/ ou www.youmovin.com.br até o dia de 30 janeiro de 2022,

ou no momento em que for atingido o número total de 300 (trezentos) participantes.

https://www.kmturismoesportivo.com.br/
http://www.youmovin.com.br


Artigo 17º - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida de 5 km mediante

autorização por escrito dos pais ou de um responsável legal. A autorização deverá ser apresentada no

ato da retirada do kit.

Artigo 18º - Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:

I – Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os

organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome do atleta e de seus herdeiros.

II – Está gozando de boa saúde e treinou apropriadamente para a prova.

III – Está ciente de que deve consultar um médico ou professor de Educação Física especializado em

preparar atletas para competições e, em especial, corridas de rua.

IV – Está cedendo todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena ao

promotor do evento, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com

direitos de televisão, impressos, Internet ou outros meios eletrônicos, podendo a mesma, inclusive,

ceder a quem melhor lhe aprouver gratuitamente ou não.

V – Está ciente deste concordando com as condições estipuladas neste regulamento.

CAPITULO VII – DURAÇÃO

Artigo 19º - Duração máxima da prova será 4h00, após o tempo atingido a estrutura do evento será

encerrada.

CAPÍTULO VIII- DESCLASSIFICAÇÃO

Artigo 20º - Adotar qualquer procedimento irregular para a participação na largada oficial, tais como:

pular grades ou adentrar a pista ilegalmente.

Artigo 21º - Não realizar o percurso de acordo com o trajeto da prova.

Artigo 22º - Prejudicar de forma intencional o desempenho de outro atleta.

Artigo 23º - Não fazer confirmação de largada.



Artigo 24º - Usar o número de forma a tornar difícil a sua leitura.

Artigo 25º - E nos seguintes casos:

I – Trocar de número;

II – Ceder número a outro atleta inscrito.

III – Largar antes da autorização do diretor de prova;

IV –  Empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as regras da competição;

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 26º- A comissão organizadora disponibilizará aos participantes sanitário/vestiário e

guarda-volumes na área de largada/chegada.

Artigo 27º- A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer objeto e/ou equipamento

deixado no guarda-volumes, assim como extravios de materiais ou prejuízos que os atletas venham a

sofrer durante a participação na prova.

Artigo 28º- A Comissão Organizadora mobiliza recursos para oferecer toda a assistência, no entanto,

não se responsabiliza por acidentes sofridos durante a prova, correndo as despesas consequentes por

conta dos atletas participantes.

Artigo 29º- A Comissão Organizadora, bem como seus Patrocinadores, Apoiadores e Realizadores,

não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelos atletas inscritos a terceiros e/ou outros

participantes, que serão de única e exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Artigo 30º- Somente será permitida a corrida durante a prova nos caminhos devidamente sinalizados.

É expressamente proibido sair da área de proteção que determina as áreas de circulação do evento

esportivo.

Artigo 31º- A Comissão Organizadora poderá alterar este Regulamento, total ou parcialmente sem

aviso prévio.

Artigo 32º - A prova será realizada sob qualquer condição climática.



Artigo 33º -A comissão organizadora NÃO se responsabiliza por acidentes, lesões, furtos,

extravios de materiais, etc, que possa ocorrer devido a Imperícia, Imprudência e

Negligência dos participantes

CAPÍTULO X - SISTEMA DE DISPUTA DO CIRCUITO

Artigo 34º - O sistema de disputa será de todos contra todos, respeitando a categoria, faixa

etária e sexo na qual estará inscrita o participante.

Artigo 35º - O sistema de cronometragem e classificações gerais e faixas etárias, será

utilizado o TEMPO LÍQUIDO.

Artigo 36º – O Circuito Mais Pelotas , fará a soma das pontuações em cada prova de cada

um dos participantes ao final do circuito (Prova Curta ou Longa)

Artigo 37º - A pontuação nas Categorias Curta e Longa, serão registradas

OBRIGATORIAMENTE na categoria participada. Desta forma, não podendo ser utilizada em

categorias diferentes. Exemplo 1: I Etapa, participei da categoria curta e na II etapa,

participei da categoria média. Automaticamente o participante estará relacionado no

Ranking nas 2 categorias (Curta e longa), e cada uma com a sua pontuação exclusiva de

sua participação.

Artigo 38º - Todos que participarem das 3 etapas do Circuito Mais Pelotas (Categorias Curta

ou Longa), terão direito a 6 pontos ao final do circuito, para fins de utilização na soma geral

de sua pontuação.

Artigo 39º - PONTUAÇÃO :

1 - Nas etapas (1ª, 2ª, 3ª), a pontuação será conforme a classificação abaixo:

1.1 - CLASSIFICAÇÃO até 5º Geral (Categorias Curta e Longa):

1º Lugar = 35 pontos



2º Lugar = 34 pontos

3º Lugar = 33 pontos

4º Lugar = 32 pontos

5º Lugar = 31 pontos

1.2 - CLASSIFICAÇÃO FAIXAS ETÁRIAS

1º Lugar = 25 pontos

2º Lugar = 22 pontos

3º Lugar = 20 pontos

4º Lugar = 18 pontos

5º Lugar = 16 pontos

6º Lugar = 15 pontos

7º Lugar = 14 pontos

8º Lugar = 13 pontos

9º Lugar = 12 pontos

10º Lugar = 11 pontos

11º Lugar = 10 pontos

A partir do 12º Lugar = 09 pontos

Critério de desempate - Idade - Maior Idade, começa pelo ano, depois mês e dia.


