
     

2ª CORRIDA E CAMINHADA SÃO CRISPIM

DIA 25 DE NOVEMBRO 2018/ FRANCA-SP

7ª ETAPA DO RANKING FEAC/ACOFRANCA

REGULAMENTO

1 – A PROVA

a)  A  2ª  CORRIDA  E  CAMINHADA  DE  SÃO  CRISPIM  com  percursos  de  5  e  10k,  em
comemoração do aniversario de Franca, é  promovida pela Prefeitura Municipal de Franca
e FEAC.

b) O evento será realizado no dia 25 de novembro de 2018, com LARGADA e CHEGADA de
dentro do Poli Esportvo de Franca-SP.

c) O início do evento acontecerá às 07h:45min.

d) A largada da prova de 05 e 10 km acontecerá às 08h:00min.

e) A largada da prova de ACD acontecerá às 07h e 55min.

2 – INSCRIÇÕES

a) A inscrição para a corrida será de R$ 35,00 e um litro de leite que será revertdo ao FUSSOL.

b) As inscrições dos atletas de Franca e de outras cidades serão exclusivamente realizadas
através do  site: www.upcrono.com.br  .  

c)  As  inscrições  serão  realizadas  a  partr  do  dia  07  de  novembro  de  2018,  e  serão
encerradas no dia 19 de novembro de 2018, ou quando for atngido o número máximo de
500 para a corrida aberta para a população.

d) A inscrição deverá ser paga até o dia 19 de novembro de 2018.

e) Informações pelo telefone 16 3711-9351 (Fundação Esporte Arte e Cultura) e também
pelo site: www.upcrono.com.br.
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f)  A  organização  poderá  a  qualquer  tempo  suspender  ou  prorrogar  prazos  e  ainda
adicionar  ou  limitar  o  número  de  inscrições  do  evento  em  função  de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem aviso prévio.

3 – RETIRADA DO CHIP

a) Atletas de outras cidades deverão retrar o chip de cronometragem no dia da prova, das
06:00 às 07:30 horas no local de LARGADA.

b) Atletas de Franca deverão retrar o chip de cronometragem no dia 22 a 24 de novembro
de  2018,  na  quinta,sexta  das  9hs00min  às  18hs00min  e  no  sábado  das  9hs00min  as
15h00min na SUPER TENIS, situado na Rua. Major Claudiano, 2041 - Centro, Franca - SP.

c) O chip deverá ser fxado no cadarço do tênis.

d) A empresa organizadora não se responsabilizará pelo uso incorreto e/ou dano causado
a este dispositvo (chip) caso o seu tempo não seja registrado.

e)  O  uso  do  chip  é  OBRIGATÓRIO  e  INTRANSFERÍVEL  aos  atletas  que  o  receberam,
acarretando  a  desclassifcação  daquele  que  não  o  utlizar  ou  eventualmente  for
constatado o uso inadequado.

4 – KIT DE PARTICIPAÇÃO

a) O KIT poderá ser retrado pelo atleta e amigos com documento original.

b) O KIT de partcipação do evento, vinculado à inscrição, é composto de:

- Número de peito de uso obrigatório e intransferível;

- 1 (uma) camiseta;

- 1 (um) brinde

- 1 (uma) sacolinha personalizada;

- alfnetes;
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c) A camiseta promocional e/ou comemoratva do evento é uma CORTESIA da organização
e será de tamanho único.

5 – CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA

a) Na classifcação geral, do primeiro ao quinto lugar, será considerando o tempo bruto e na 
classifcação por faixa etária o tempo líquido.

 b) A classifcação geral da prova nos percursos de de 5 e 10 KM será a seguinte:

- 1º ao 5º Geral – masculino e feminino;

- 3 (três) primeiros colocados por Categoria de faixa etária;

6 – PREMIAÇÃO

a)  Todos  os  partcipantes  que  cruzarem  a  linha  de  chegada,  sem  descumprir  o
regulamento, receberão a medalha de fnisher.

b)  Os  atletas  com  colocação  entre  1º  ao  5º  na  CATEGORIA  GERAL  –  MASCULINO  E
FEMININO, além da medalha de partcipação receberão um troféu e brindes.

c) Todo atleta com colocação entre 1º ao 3º lugar nas faixas etárias, receberá, além da
medalha de partcipação, troféus, conforme tabela abaixo:

FAIXA ETÁRIA 5k -MASCULINO E FEMININO

14 a 18 anos

19 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos
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40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70  anos ou mais

ACD

FAIXA ETÁRIA 10k -MASCULINO E FEMININO

16 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos
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65 a 69 anos

70  anos ou mais

ACD

d) Serão premiadas com troféu as três maiores equipes 

e) Todos os partcipantes que tverem seus nomes chamados para premiação deverão
encaminhar-se imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios, sob pena
de perderem o direito de recebê-los.

7- ACD – ATLETAS COM DEFICIÊNCIA: Cadeirante, Defiiente Visual, Amputados.

Para a identfcação das categorias do atleta com defciência deve-se observar:

• CAD = CADEIRANTES – O atleta que partcipa da competção com o auxílio de cadeira de

rodas (não motorizada) e sem auxílio de terceiros. O tpo de cadeira deve ser escolhido
pelo atleta, não havendo por parte da organização nenhuma restrição quanto a peso e
dimensões, desde que seja uma cadeira apropriada à prova escolhida pelo atleta.

• DV = DEFICIENTES VISUAIS – O atleta sem visão, que partcipa da competção com um
atleta guia. O guia ou acompanhante deverá estar inscrito como tal e não competrá por
nenhuma  das  categorias.  O  atleta  deverá  permanecer  munido  ao  guia  por  cordão,
amarrado  a  um  dos  dedos  da  mão  ou  ao  braço,  por  todo  o  percurso,  inclusive  na
CHEGADA, independentemente do grau de defciência e se esta é em uma ou nas duas
visões. Não será aceita e nem permitda a partcipação de ATLETAS DV, sem o auxílio e
acompanhamento de um ATLETA GUIA. Os atletas defcientes visuais deverão indicar na
fcha  de  inscrição,  nome completo,  RG,  CPF,  sexo,  data  de  nascimento  e  telefone  de
emergência do seu atleta guia. A inscrição só será aceita se o atleta guia for indicado.

• AMP = ATLETAS AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORES –

O atleta que tem defciência no(s) membro(s) inferior(es) que difculte seu caminhar ou
correr e que corram com próteses especiais.
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a)  Os  atletas  que  se  enquadrarem  em  qualquer  uma  das  CATEGORIAS  citadas  acima
deverão  entregar  o  atestado  médico  comprobatório  que  o  enquadre  em  uma  das
CATEGORIAS PARA ATLETAS COM DEFICIENCIA, disponíveis no regulamento na retrada do
chip. O médico deverá informar também que o atleta está apto a percorrer o percurso de
5 ou  10 km. O atestado médico  deve ser  emitdo em receituário  próprio,  assinado  e
carimbo do CRM.

b)  A  premiação  por  categoria  (faixa  etária)  será  realizada  em  palco  principal.  Os
respectvos vencedores de 1º a 3º lugar de cada categoria masculino e feminino, deverão
conferir a lista de  classifcação, fxada em local a ser indicado pela organização, e retrar
seu troféu no pódio.

c)  O atleta deverá portar  documento de comprovação de identdade para  retrada da
premiação. 

d) As premiações não serão cumulatvas.

e) Todos os partcipantes que tverem seus nomes chamados para premiação deverão
encaminhar-se imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios, sob pena
de perderem o direito de recebê-los.

 8 – GUARDA-VOLUME

b)  A  organização  disponibilizará  aos  partcipantes  o  serviço  de  guarda-volume  e
recomenda que não sejam deixados pertences de valor, tais como: relógios, roupas ou
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões
de crédito, entre outros.

c) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volume,
uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.

d) O guarda-volume fcará à disposição das 7h:00 às 10h, podendo estender-se por mais
15 minutos.

O material  deixado e não retrado no dia  será enviado à Rua:  Av.  Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro 1200 – Pq. Francal, 
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9 – DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO

a) No ato da inscrição cada partcipante deverá assinar o termo de responsabilidade da
prova e ler o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo.

b) Ao inscrever-se, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita
totalmente o REGULAMENTO, bem como assume as despesas de transporte, hospedagem
e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
partcipação antes, durante e depois do evento.

c)  Para  o  controle  da  cronometragem e do tempo de prova,  a  cada  competdor  será
fornecido um chip.

Será obrigatório o uso do chip no cadarço do tênis, do pé direito. Cada atleta terá um
código numérico no chip, o qual não poderá ser trocado, sob pena de desclassifcação.

d) A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substtuição.

e) A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico eventualmente
prestado ao atleta, bem como eventuais despesas. No entanto, haverá para atendimento
emergencial,  serviço  de  ambulância  para  remoção.  O  atendimento  médico,  tanto  de
emergência como de contnuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA, sob responsabilidade
exclusiva desta.

f)  O  atleta  ou  seu  acompanhante/responsável  poderá  decidir  por  outro  sistema  de
atendimento médico (remoção, transferência, hospital, serviço de emergência e médico
entre outros)  eximindo a organização de qualquer responsabilidade,  direta ou indireta
sobre as consequências desta decisão.

g) A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizarão por prejuízos
e danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, causados a terceiros ou
outros  partcipantes,  sendo seus atos,  de única e exclusiva responsabilidade do atleta
infrator. 
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h) O atleta deverá observar o trajeto a ser seguido, não sendo permitdo qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tpo de vantagem. É proibido o auxílio de terceiros, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico, sem prévia autorização.

i) Os partcipantes deverão observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que
possam existr no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na
pista.

j) Nenhuma identfcação dos patrocinadores de atletas ou equipes, se confitante com os
patrocinadores, apoiadores ou realizadores da prova, poderá ser divulgada ou utlizada
em propaganda dentro da área do evento.

k) Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior.

l)  A  prova  será  realizada  em  qualquer  condição  climátca,  entretanto,  poderá  ser
cancelada caso as condições coloquem em risco a integridade fsica dos partcipantes.

m)  Toda  irregularidade  ou  attude  ant-desportva  cometda  pelo  atleta  implicará  na
desclassifcação do partcipante.

n) O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a grade no
momento da largada será desclassifcado.

o) A organização poderá realizar exame antdoping nos partcipantes, de acordo com as
regras do Comitê Olímpico Brasileiro.

p) Haverá postos de hidratação nas distâncias  aproximadas de 2,5 Km, e chegada.

q) Os  casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora,  que terá
decisão fnal.

10 – DAS REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO

a) A idade mínima exigida para partcipar da corrida de 05 km é de 14 anos completos e da
corrida de 10km é de 16 anos, de acordo com as normas da CBAT, no mesmo ano da
competção.
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b) Somente poderão partcipar do evento, atletas que não estejam suspensos pela CBAT,
que  não  façam  uso  de  substâncias  proibidas,  ou  ainda  que  não  estejam  cumprindo
qualquer tpo de punição impeditva imposta por Confederações ou Federações.

c) O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlétca, e
treinou adequadamente para o evento. 

e) A 2ª Corrida e Caminhada de São Crispim, faz parte do RANKING FEAC/ACOFRANCA
2018, pontuando os atletas francanos pela sétma e últma etapa do certame.

TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Declaro,  que  os  dados  pessoais  fornecidos  para  efetvar  esta  inscrição  no evento  “2ª
Corrida e caminhada São Crispim” são de minha total responsabilidade.

Partcipo do evento Corrida e caminhada São Crispim, por livre e espontânea vontade,
isentando  os  organizadores,  patrocinadores  e  realizadores  de  toda  e  qualquer
responsabilidade, em meu nome e de meus sucessores.

Estou ciente de meu estado de saúde e declaro estar  devidamente capacitado para a
partcipação no evento,  bem como que gozo de saúde plena e perfeita  e,  ainda,  que
treinei adequadamente para este evento.

Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim
causados durante a minha partcipação neste evento.

Por este instrumento, cedo todos os direitos de utlização de minha imagem (inclusive
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem
auferidas  com  materiais  de  divulgação,  campanhas,  informações,  transmissão  de  TV,
clipes, reapresentações, materiais jornalístcos, promoções comerciais, licenciamentos e
fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a
ser implementadas no mercado para este e outros eventos.

Aceito não portar, bem como não utlizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso,
nenhum material  polítco,  promocional  ou publicitário,  sem autorização por escrito da
organização, sob pena de desclassifcação.
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Aceito não portar ou utlizar qualquer tpo de material ou objeto que ponha em risco a
segurança do evento, dos partcipantes e das pessoas presentes, aceitando ser retrado
pela organização ou autoridades das áreas do evento, com consequente desclassifcação.

Tenho  conhecimento  que  está  vedada  a  montagem  de  estrutura  de  apoio  aos
partcipantes,  em  locais  inadequados  ou  que  interfram  no  andamento  do  evento,
podendo esta estrutura ser retrada em qualquer tempo e ser desclassifcado o atleta.

Li  e  estou  ciente  e  de  acordo  com  o  regulamento  do  evento,  disponível  no  site:
www.upcrono.com.br
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