VI CORRIDA DA ALEGRIA

Regulamento Geral da Corrida Rústica

Evento: VI Corrida da Alegria
Local de Realização: Centro Histórico da cidade de São Luís
Data: 02 de setembro de 2018
Largada: 16h30
Participação
A VI Corrida da Alegria atenderá a população em geral de atletas amadores. Destacando-se a participação de Jovens (a partir de 17 anos) Adultos, Idosos (a partir de 60),pessoas com deficiência física,
visual, e intelectual, e pessoas com outras identidades de gênero (Intersexual, Trans,Travesti,Não -Binário,
Queer).
Poderão participar da VI Corrida da Alegria, pessoas de ambos os sexos com idade mínima de 16
anos, que estejam em plenas condições físicas para a prática da corrida. Para tanto deverão atestar a organização da prova tal condição, eximindo a entidade executora, bem como seus organizadores e parceiros
de eventuais ocorrências médico-hospitalares em decorrência da prova.
As pessoas com deficiência interessadas em participar da prova deverão comprovar suas limitações através de laudo médico, ou certidão original expedida por Associação representativa de pessoas
com deficiência, podendo estar em um documento único atestar todos seus membros participantes.
As pessoas com deficiência visual total ou parcial, deverão participar da prova devidamente acompanhado de Guia, e com uso de vendas fixadas ao rosto com elástico envolto da cabeça e fita adesiva para
fixação do tapume.

Do Percurso:
A VI Corrida da Alegria ocorrerá no dia 02 de setembro de 2018.
A saída será dada em frente a Prefeitura de São Luis no Centro Histórico da cidade de São Luís,
com percurso de contorno das principais ruas do centro da cidade que garantam acessibilidade a todos os
participantes e chegada na praça dos ostreiros (enfrente ao cais da praia grande).
A largada estará prevista para as 16h30 da tarde. Os atletas participantes deverão chegar ao local
de saída da prova, no mínimo com uma hora de antecedência.
Abaixo croqui do percurso.

Para mais informações acesse: http://esportecidadaniabr.org.br/br/

Categorias
Acorrida será dividida em cinco categorias: (A) categoria Geral Masculino; (B) categoria Geral Feminino; (C) categoria Pessoas com Deficiência Intelectual; (D) Pessoas com Deficiência Visual; e (E) Pessoas
com Deficiência Física (uso de cadeira de rodas), e (F) Idosos, (G) Outras identidades de Gênero.

Da Inscrição:
As inscrições da VI Corrida da Alegria deverão ser feitas através da Internet no site oficial http://esportecidadaniabr.org.br/br/ a partir do dia 10 de agosto de 2018, e se estenderão até completarmos todas
as vagas.
A comissão organizadora não aceitará inscrições fora do prazo e dos horários previstos para realização, impedindo qualquer inscrição no dia da corrida. Sendo assim, cada atleta é responsável pela veracidade, e clareza das informações fornecidas no ato de sua inscrição.
Durante a inscrição, o participante receberá uma mensagem confirmando sua pré-inscrição no
evento.
A inscrição da VI CORRIDA da Alegria é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser
substituída por outra. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar
aos organizadores do evento, por escrito, estará automaticamente eliminado da e será responsável por
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade a Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova .

ENTREGA DE KIT DA CORRIDA
A entrega dos kits da VI Corrida da Alegria ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, na sede do Formação, Rua das Limeiras, Qd D, 14, Jardim Renascença. Telefone: 3301-3882 das 9:00 às 18:00 h.
O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante apresentação do documento de
confirmação de inscrição e documento oficial com foto válido para identificção. No momento da retirada
do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito.
O kit de corrida será composto por uma camiseta e número de peito.
O tamanho das camisetas está sujeita a alteração, de acordo com a disponibilidade.
É obrigatório o uso da camiseta e numeração para que os atletas possam participar. Caso os atletas
não estejam com estes materiais, qualquer pessoa do STAFF da corrida poderá cancelar sua participação.

Da Premiação:
A premiação será assim distribuída:
1. Campeão Geral:
Masculino: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu
Feminino: R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu
2. Vice-Campeão Geral:
Masculino: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Feminino: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
3. Terceiro Lugar
Masculino: R$ 100,00 (cem reais)
Feminino: R$ 100,00 (cem reais)
Campeões do Grupo Especial

4. Medalhas de participação para todos os participantes que completarem a prova.

