REGULAMENTO DO EVENTO

PROMOÇÃO e REALIZAÇÃO: Associação dos Corredores de Rua de Uberaba –ACRU
APOIO: FUNEL- Fundação Municipal de Esporte e Lazer
1- DAS PROVAS:
O campeonato será constituído de 04 (quatro) provas pontuando e mais uma etapa de
premiação, as etapas serão realizadas nos bairros em parceria com instituições e parques.

2 - DAS CATEGORIAS:
sub 20 – até 19 anos
sub 30 – de 20 à 29 anos
sub 40 – de 30 à 39 anos
sub 50 – de 40 à 49 anos
sub 60– de 50 à 59 anos
Over 60 – Acima de 60 anos
PNE – Portador de Necessidade especial
3 -Kit
 Entrega de kits no dia do evento somente será realizado para atletas de outra cidade e em caso de
solicitação com antecedência a equipe organizadora
Para retirada de kit obrigatório a apresentação de comprovante de inscrição, documento com foto ou
termo de autorização e estar de máscara.
4 - CONTAGEM DE PONTOS:
A pontuação será correspondente a sua classificação geral, sendo vencedor do Campeonato
aquele que obtiver menor número de pontos.
Ex.: 1° colocado: 01 Ponto
2° colocado: 02 Pontos
9° colocado: 09 Pontos
Desta forma estarão sendo computados pontos para todos os participantes que chegarem ao
final da prova. Para classificação geral e final do Campeonato, serão somados os 03 (três) melhores
resultados.
5 - Para participar da premiação final do circuito o atleta deverá participar de pelo menos 03 (três)
etapas do campeonato.
6- O atleta que não participar da prova não pontuará na mesma.
7- O atleta que participar das 04 (quatro) etapas descartará o seu pior resultado e receberá 02 (dois)
pontos de bonificação adicional, ou seja, 02 (dois) pontos a menos. Estes pontos serão subtraídos dos
03 (três) melhores resultados da pontuação geral do campeonato.
Em caso de empates na pontuação o critério de desempate será:
 Maior número de provas,
 Data de Nascimento. (Mais velho)

8- PROGRAMAÇÃO:
As provas serão realizadas com 02 Largadas às 7:30hr Fem. e segunda largada as 7:35hr
Masc. aos domingos em dia e local marcado divulgado pela organização. Os concorrentes deverão
apresentar-se com meia hora de antecedência à organização.

1ª ETAPA
2ª ETAPA
3ª ETAPA
4ª ETAPA
FECHAMENTO

12/09
03/10
07/11
05/12
19/12

9– INSCRIÇÕES:
O número de inscrições será limitado a 200 (Duzentos) participantes entre. Masculino e
feminino.
As inscrições serão feitas no Site da Sportbro: www.sportbro.com.br e deverão ser feitas em
todas as etapas nas datas preestabelecidas.





Todo atleta acima de 60 anos tem 50% de desconto
Associados da Acru terão 10 % de desconto solicitando cupom
Taxa de inscrição sem camisa R$30,00 com camisa R$55,00

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO.

10- PREMIAÇÃO:
Em cada etapa serão premiados com troféus os 05 (cinco) primeiros colocados masculinos e
feminino GERAL, Medalhão os 03 (TRÊS) primeiros colocados masculino e feminino das Categorias
e medalhas de participação a todos os atletas que concluíram a prova.
A classificação tanto para as etapas, geral, categorias e pontuação final será por ordem de
chegada, ou seja, não será pelo tempo líquido.
Ao final do campeonato serão premiados com troféus os 05 (cinco) primeiros colocados geral
masculino e feminino e os 05 (cinco) de cada categoria.
OBS: NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO

11- Em caso de mudanças de decretos e não haver a possibilidade de evento presencial automaticamente
a etapa será executado de forma virtual.
12- Regras: Serão seguidas as Regras da FMA com arbitragem da mesma em todas etapas.
Obs: poderão ser desclassificados os atletas que não respeitarem o plano de biossegurança do
evento.

PLANO DE BIOSEGURANÇA DO EVENTO
1 ENTREGA DE KITS
1.1

Entrega de em ambiente aberto;

1.2

Controle de fila com demarcação em solo;

1.3

Kits separado, plastificados e Higienizados;

1.4

Disponibilidade de álcool 70º para higienização da mão;

1.5

Apresentação de documento sem a necessidade de entrega dos mesmos;

1.6

Dispensa de apresentação de comprovante impresso;

1.7

Apresentação do comprovante de Vacinação ou de PCR com 72 hr de antecedência ao
evento

1.8

Demarcação de distanciamento de segurança para entrega;

1.9

Uso obrigatório de máscara de forma correta ( tampando a boca e o nariz);

1.10

Uso pelos entregadores do Kits mascara e de Viseira Facial Proteção Face Shield.

1.11

Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos;

2 Arena do evento
2.1

Uso obrigatório de máscara de forma correta ( tampando a boca e o nariz);

2.2

Disponibilidade de álcool 70º para higienização da mão em pontos estratégicos do evento;

2.3

Controle de acesso com pulseira identificação para entrada na arena e Listagem;

2.4

Verificação da temperatura (Limite de 37,5 ºC);

2.5

Uso pelos staff da área de largada e os envolvidos na entrega de materiais (água, Frutas Kits,
máscara, medalha, entre outros itens) de máscara e de Viseira Facial Proteção Face Shield;

2.6

Espaçamento entre tendas de apoiadores e demarcação de área de segurança;

2.7

01 Brigadista Sanitário (Com curso Oferecido pela PMU) controlando a manutenção dos
Protocolos do evento;

.

2.8

01 Serviços gerais cuidando da Higienização do ambiente;

2.9

Controle do consumo de alimentos fora da área específica;

2.10

Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos.

2.11

Locais específicos para descartes de mascaras descartável e lixos;

2.12

Haverá pontos de descartes de lixos durante percurso (não será aceito descartes irregulares)

3 Areá de Largada e Chegada
3.1

Uso obrigatório de máscara de forma correta (tampando a boca e o nariz) até dar a Largada;

3.2

Largada separada em categorias;

3.3

Staff responsável pela higienização de mão do atleta na chegada e entrega de mascará
descartável;

3.4

Locais específicos para descartes de mascaras descartável e lixos;

3.5

Uso pelos entregadores do Kits mascara e de Viseira Facial Proteção Face Shield;

3.6

Os Próprios colocam as medalhas no pescoço;

3.7

Controle do retorno e entrada de atleta e pessoas na área de Largada e chegada;

3.8

Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos;

4 Premiação
4.1

Uso obrigatório de máscara de forma correta (tampando a boca e o nariz);

4.2

Cerimonia inicia assim que dados chegam a área de premiação;

4.3

Distanciamento e cerimonia curta aos atletas;

4.4

Uso pelos staff os envolvidos na entrega de materiais de máscara e de Viseira Facial Proteção
Face Shield;

4.5

Entrega de premiação em mãos.

