5º CIRCUITO DE CORRIDA
E CAMINHADA DE MONTE
CARMELO / 2022
REGULAMENTO GERAL
1 – DAS PROVAS:
O circuito será constituído de 04 provas, a serem
realizadas na cidade de Monte Carmelo, nos meses, datas
e horários conforme item 4 deste.

2 – DAS CATEGORIAS
A divisão das categorias para fins de seleção e premiação
dos corredores se dará conforme tabelas abaixo,
salientando que a categoria se dá pelo ANO DE
NASCIMENTO e não pela idade que o atleta tem no dia da
prova:
CATEGORIA*
15 A 19 ANOS
20 A 29 ANOS
30 A 39 ANOS
40 A 49 ANOS
50 A 59 ANOS
60 ANOS ACIMA

ANO DE NASCIMENTO*
2007 até 2003
2006 até 1993
1992 até 1983
1982 até 1973
1972 até 1963
1962 e anteriores

* Tanto no masculino como no feminino.

3 – CONTAGEM DE PONTOS
3.1 – A pontuação será correspondente a sua classificação
geral, sendo vencedor do Circuito aquele que obtiver
MENOR NÚMERO DE PONTOS.
3.2 – Em cada etapa, inclusive na última etapa, se
obedecerá a seguinte regra para pontuação: 01 (um) ponto
para o 1º colocado, 02 (dois) pontos para o 2º colocado, 03
(três) pontos para o 3º colocado e assim sucessivamente
até o último colocado.
Ex: Se houver 100 competidores, ao último colocado serão
atribuídos 100 pontos.
3.3 – Ao atleta que não participar de qualquer etapa, será
atribuída à sua pontuação 300 pontos (trezentos pontos).
3.4 – Para a nota final, será excluída a pior pontuação do
competidor dentro das 4 etapas.
3.5 – Para participar da premiação do circuito o atleta
deverá participar obrigatoriamente de pelo menos 03 (três)
etapas do campeonato.
3.6 – Em caso de empates na pontuação o critério de
desempate obedecerá os seguintes critérios:
a) Melhores posições em confronto direto;
b) Maior número de provas disputadas,
c) Maior idade.

4 – PROGRAMAÇÃO
As provas serão realizadas sempre às 08:00 horas nos
domingos, conforme Tabela 1 (abaixo). Os concorrentes
deverão apresentar-se com uma hora de antecedência à
organização da prova para receberem seus respectivos
números de competição e as camisetas alusivas do evento
(dependendo da disponibilidade de cada etapa).
MÊS
ABRIL
JULHO
OUTUBRO
DEZEMBRO

Tabela 1 – Calendário 2022
DATA
TÍTULO
10
ETAPA 1
10
ETAPA 2
09
ETAPA 3
11
ETAPA 4

KM
05
05
05
05

4.1 – Em todas as etapas haverá modalidade participativa de
caminhada com distância fixa de 3kms.

5 – INSCRIÇÕES
5.1 – As inscrições terão o valor fixo de R$ 60,00 (+taxas) e
deverão
ser
feitas
pela
internet
no
site:
https://sportbro.com.br. Não haverá inscrições no dia da
prova (em nenhuma delas).
5.2 – O atleta que se inscrever para uma etapa, deverá se
inscrever nas seguintes, caso queira participar das mesmas.
5.3 – Outras informações sobre o Circuito poderão ser
adquiridas através do nosso Facebook/Instagram
@acomonte ou pelo telefone/Whatsapp (34) 9 9112-3129/
(34)9 9128-8568.

6 – PREMIAÇÃO
6.1 – Em cada etapa (inclusive na última) serão premiados
os 05 (cinco) primeiros colocados no GERAL (masculino e
feminino) e os 05 (cinco) primeiros colocados em cada
CATEGORIA.
6.2 – Ao final do Campeonato serão premiados os 05 (cinco)
atletas mais bem pontuados no GERAL, masculino e
Feminino, e os 05 (cinco) melhores de cada categoria,
masculino e feminino.
6.3 – Nas 04 etapas do circuito não haverá dupla
premiação. A dupla premiação PODERÁ ocorrer, apenas,
após a última etapa, quando serão premiados os melhores
colocados do circuito.
6.4 – Todo atleta oficialmente inscrito que completar o
evento, cruzando a linha de chegada, sem descumprir o
regulamento da prova , utilizando corretamente o chip de
cronometragem para apuração do resultado e a numeração
de peito, receberá medalha de participação.
6.5 - Na modalidade caminhada não haverá premiação
com troféus.

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 – Quaisquer casos omissos ou não citados no
regulamento acima serão tratados diretamente com a
Diretoria da ACOMONTE.

8 – DO KIT:
O kit será composto por medalha de participação,
camiseta alusiva ao evento, número de peito e chip de
cronometragem. A organização reserva o direito de inserir
no kit outros itens não havendo obrigatoriedade nem
vínculos destes itens quanto as demais etapas.
O kit será entregue 1 hora antes da largada nos dias e
locais indicados pela organização para realização das
etapas.
O kit poderá ser retirado por terceiros mediante
autorização o atleta via declaração formal, escrita e
impressa com assinatura do atleta.

9 – REGRAS GERAIS
9.1 – Será desclassificado o atleta que alterar o
percurso, pegar carona utilizando meio ilícito, praticar atos
antidesportivos, e correr sem o número de peito ou sem
utilizar corretamente o chip.
9.2 – Os participantes que tiverem seus nomes chamados
para premiação deverão encaminhar-se imediatamente à
área do pódio para o recebimento dos prêmios;
9.3 – A empresa contratada para a cronometragem da
prova ficará inteiramente responsável pelo resultado da
prova, bem como pelo tempo e classificação de cada
ATLETA que participar do EVENTO.
9.4 A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por objetos e
veículos extraviados e/ou danificados no local do evento,
ficando a cada ATLETA responsável pelo seu patrimônio
pessoal.
9.5 – É OBRIGATÓRIO o USO DE MÁSCARA nas
dependências do evento, sendo dispensada somente
durante a realização da prova

