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REGULAMENTO 2018
 CORRIDA NOSSA SENHORA APARECIDA

e
CORRIDA KIDS

I – DA ORGANIZAÇÃO E OBJETIVO:

Art. 1º – Esta Corrida de rua será realizada pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis através da  Secretaria-Executiva
de Esporte e Lazer e com apoio da Secretaria de Saúde e Superintendência de Trânsito 

1.1- Este evento tem como objetivos oportunizar aos adeptos da prática de corridas em Angra dos Reis e Região a
participação e confraternização, como forma de intercâmbio esportivo entre os corredores e o incentivo à prática de
atividade física ao ar livre.

II – DA PARTICIPAÇÃO:

Art. 2º – As inscrições não serão limitadas, desde que feitas no prazo determinado.
Art. 3º – Poderão participar da Corrida adulta, atletas de ambos os sexos e nascidos antes ou até 2002, inscritos junto à
organização, tais como avulsos ou representantes de Clubes, Associações, Academias, Sociedades de Bairros, Militares,
Escolas e etc.
3.1 – Poderão participar da corrida Kids aqueles nascidos de 2003 a 2013 inclusive, desde que regularmente inscritos e
autorizados pelo responsável

III – DA INSCRIÇÃO:

Art. 4º –  As inscrições serão gratuitas e podem ser preenchidas pelo site www.angra.rj.gov.br, link “Corrida de Nossa
Senhora Aparecidal”, no período de 21/09/2018 até as 14h do dia  01/10/2018 .
Parágrafo Único – Após o período previsto, não serão aceitas substituições e/ou novas inscrições, inclusive no
dia da corrida  .  
Art. 5º – Ao efetuar a inscrição, o atleta assumirá toda a responsabilidade por qualquer problema que por ventura possa
ocorrer, bem como, declarando suas condições físicas ideais, conhecimento do regulamento e isentando a organização e
patrocinadores de qualquer responsabilidade antes, durante e depois da prova. 
5.1 – Ao fazer sua a inscrição os dados deverão ser fidedignos e os mesmos serão verificados por ocasião da entrega
dos numerais.
5.2- Ao preencher os dados pessoais, preencham o e-mail com letra minúscula pois dele depende a sua confirmação de
inscrição
Art. 6º – Em caso do atleta ser menor de idade, só poderá efetuar sua inscrição e fazer a retirada do numeral mediante a
presença e autorização do Pai ou responsável, assinando assim a sua ficha de inscrição.
Art. 7º – No dia da corrida, o atleta deverá usar, obrigatoriamente, camiseta para a fixação do número de identificação
em seu peito. O número não poderá ser dobrado ou mutilado, sob pena de desclassificação. 
Art. 8º – No dia da prova, o seguinte cronograma será seguido:
7h. – Concentração ;
08:00h. – Reunião Técnica;
08:15h. – Largadas da Corrida Kids.
08:45h – Largada da corrida Principal
Obs.: A largada da Corrida adulta será única .
Art. 9º – O atleta que perder o numeral e/ou chip de identificação estará automaticamente desclassificado da prova. Não
haverá reposição em nenhuma hipótese.
Art. 10º – Haverá durante o percurso, postos de fiscalização e de hidratação.

IV – DO NUMERAL

Art. 11º – A retirada do kit composto de número de peito e chip, será feito na Secretaria-Executiva de Esporte e Lazer no
dia 11/10/2018 no período de 9:00h h às  18:00h. 
11.1- Não serão entregues numerais no dia da corrida 
11.1.1 – Os chefes de equipe poderão retirar o kit  de seus atletas e serão responsáveis pela correta distribuição e
manutenção da numeração respectiva dada a cada competidor para efeito de apuração

V – DAS CATEGORIAS

Art. 12º – Cada Atleta deverá competir dentro de sua faixa etária. 
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Faixas Etárias: 16-19 anos; 20-24 anos 25-29 anos; 30-34 anos: 35-39 anos; 40-44 anos; 45-49 anos; 50-54 anos, 55-
59 anos, 60-64 anos :65-69 anos, 70 anos em diante e PNE Masculino e Feminino

Obs.:É considerado o ano de nascimento para a classificação na faixa etária.
12.1 – Na Corrida Kids os participantes serão agrupados conforme tabela abaixo:

IDADE NASCIMENTO DISTÂNCIA

5 A 8 ANOS 2010 A 2013 150M

9 A 12 ANOS 2006 A 2009 400M

13 A 15 ANOS 2003 A 2005 1000M

VI – DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

Art. 13º – Serão premiados com troféus os atletas do 1º ao 3º lugar da classificação geral (masculino e feminino) por
ordem de  chegada,  assim como o  veterano  (a  partir  de  45 anos)  masculino  e  feminino  por  tempo,  não  havendo
premiação em duplicidade.
Art. 14º – Serão premiados com medalhas, os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares nas respectivas categorias.

Art. 15º – Não haverá medalha de participação.
15.1 – NA CORRIDA Kids todos os participantes serão premiados

VII – DA PROVA

Art. 16º – A prova será realizada no dia 12 de outubro de 2018, seguindo o cronograma citado no art. 8º e independente
da condição climática.
16.1 - 

Art. 17º – Percurso Adulto: aproximadamente 8 km. 

Largada e chegada na Alameda Coronel Otávio Brasil, próximo à paróquia Nossa Sra Aparecida vide mapa do
percurso em anexo.

Art. 18º – Os atletas que não percorrerem todo o percurso acima ou não tiverem seus números anotados nos postos de
controle, serão desclassificados. 

Art.  19º –  Quaisquer  dúvidas  poderão  ser  tiradas  nos  tel.  (24)33653224 /  33657670  ou  no  e-mail:
seesl.ceare@angra.rj.gov.br

Art. 20º  - Os casos omissos serão avaliados e julgados pela comissão organizadora.

Coordenação Organizadora da Secretaria-Executiva de Esporte e Lazer
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