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REGULAMENTO GERAL
REGRAS GERAIS
O evento é Meia Maratona Laghetto 2022 é composto pelas seguintes
provas:
Meia Maratona Laghetto: 21 km para público geral;
Corrida Laghetto: 10km para público geral;
Corrida kids: De 50m a 1200m para crianças de 4 a 14 anos;
Corrida de Mascotes: 100m para corredores utilizando fantasías.
A regra para participar é estar devidamente inscrito em uma das provas e
trajando as peças recebidas no Kit. Mascotes devem estar utilizando fantasia
completa do personagem.
As inscrições serão realizadas através do site da TH2 Eventos esportivos. Até
o dia 10 de agosto de 2022 ou quando atingir o limite de vagas previstas de
700, de acordo com os valores a seguir:
Hóspedes Laghetto
10km = Lote 1 R$ 40,00, Lote 2 R$ 80,00, Lote R$ 120,00.
21km = Lote 1 R$ 50,00, Lote 2 R$ 100,00, Lote R$ 150,00.
Kids = Grátis.
Não hóspedes
10km = R$ 120,00.
21km = R$ 190,00.
Kids = R$ 50,00.
Mascotes
Corrida de mascotes – Apenas para convidados.
Descontos:
Idosos (maiores de 60 anos): desconto de 50% sobre o valor da
inscrição (excetuando os custos do material logístico).

Retirada do Kit
Dia 03 de Setembro (sábado) na ExpoGramado. Quem não puder retirar no
sábado, terá a opção de retirar no domingo das 06h00min às 06h45min, no
local da Prova.
Procure chegar com antecedência para não perder a hora da largada.
Largadas conforme programação da prova abaixo.
REGRAS ESPECÍFICAS
A Corrida Laghetto conterá as provas de:
Corrida nas distâncias de 10km/21km (público geral);
Corrida Kid’s será participativa e terá a divisão da distância de acordo com a
idade, como segue:
50M – de 4 a 5 anos;
200M – de 6 a 7 anos;
400M – de 8 a 10 anos;
800M – 10 a 14 anos.
A idade mínima para a participação das provas de Corrida para o público
adulto obedecerá aos seguintes critérios da Norma 12/2014 do CBAt:
Prova de 10km com idade mínima de 16 anos;
Prova de 21km com idade mínima de 18 anos
A largada da prova será a partir das 07h00min em a Expogramado,
conforme cronograma de atividades.
A Corrida será realizada com qualquer condição climática (meteorológica).

A Corrida de Mascotes e a Corrida Kids serão analisadas pela organização as
condições meteorológicas favoráveis para a sua realização.
Haverá postos de hidratação na largada a cada 3km no percurso da prova.
É responsabilidade do participante o conhecimento do percurso, conforme
mapa da prova no site do evento.
No dia do evento o trânsito local será parcialmente interrompido para
passagem dos participantes, com controle nos cruzamentos. Também é de
responsabilidade do atleta zelar por sua segurança no trânsito, correndo
sempre no lado indicado pelos monitores da prova ou nas áreas
demarcadas, sem cortar caminho sobre os canteiros divisores de pista.
Para fins de regulamento a idade é a que tiver no dia 31 de dezembro do
ano do evento.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NA PROVA
Até dia 10 Agosto
Inscrições pela Internet.
Dia 03 Setembro
14 às 19hs: Entrega de Kits na Expogramado.
Dia 04 Setembro
6hs às 06hs e 45 min: Entrega de Kits na Expogramado;
06h 45min: Concentração e aquecimento para a prova de 21km;
07h 00min: Largada Corrida de 21km;
07h 30min: Largada Corrida de 10km;
09h 00min: Largada da Corrida de Mascotes;
9h 30min: Largada da Corrida Kids;
10h 30min: Premiação.

PREMIAÇÃO
Todos os participantes que concluírem a corrida, portando a numeração de
peito e o traje padrão no tempo limite da prova receberão Medalha
Personalizada do evento. O atleta que descumprir umas das regras deste
Regulamento ﬁca sujeito a análise pela comissão disciplinar do evento.
PREMIAÇÃO GERAL DA CORRIDA:
Receberão troféus os participantes classiﬁcados na Categoria Geral
Masculino e Categoria Geral Feminino nas modalidades de 10km e 21km do
1º ao 5º colocado (estes não recebem troféu na faixa etária).
PREMIAÇÃO POR CATEGORIA NAS PROVAS DE 10 KM e 21 km:
Receberão Troféus os classiﬁcados do 1º lugar ao 3º lugar na corrida de 10km
e 21km (masc/fem).
Masculino: 15/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55/64 - 65 + anos;
Feminino: 15/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55/64 - 65 + anos;
PREMIAÇÃO KIDS:
A Corrida Kids é participativa e os concluintes receberão medalhas e
brindes.
PREMIAÇÃO MASCOTES:
A Corrida de Mascotes é participativa e os concluintes receberão medalhas e
brindes.
Os participantes podem permanecer com um integrante da organização a
partir das 08h 45min, junto à área de concentração do atleta – local da
entrega dos kits.
O circuito da Corrida Kids é montado na pista do Lago Joaquina Rita Bier.

“Fazer o que é possível de ser feito, torna o evento sustentável”.
A realização do evento está condicionada aos protocolos de
saúde e segurança sanitária em vigor para o dia da prova.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Será passível de desclassiﬁcação o atleta que durante a competição que não
completar o trajeto, não respeitar o percurso deﬁnido ou não estiver com o
traje mínimo padrão do evento, ﬁcando sujeito a não participação da
premiação na prova.
A se inscrever no evento, o participante isenta os organizadores de qualquer
dano físico, moral ou material sofrido antes, durante ou após a sua
realização, conforme Termo de Responsabilidade aceito pelo participante.
Haverá posto de atendimento médico de urgência nos locais de
largada/chegada e ponto do percurso.
Qualquer situação não prevista neste Regulamento será analisada pela
Organização do Evento.
Este Regulamento pode ser alterado antes do evento para atender a
segurança e as necessidades dos participantes, com as informações
atualizadas divulgadas no site do evento.
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