CORRIDA E CAMINHADA DO NOEL

Corrida de 3km - 6km – 12km
Corrida Kid’s
Caminhada do Noel
Data: 11 de Dezembro de 2016 (Domingo) – 08h30min

REGULAMENTO GERAL
1. REGRAS GERAIS
O evento é composto pela Corrida do Noel nas distâncias de 3km, 6km e 12km
(Público Geral); da Corrida kid’s nas distâncias de 50 a 1200m para crianças com
idade de 4 a 13 anos; da Caminhada de Noel de 3km - sendo um evento esportivo e
comemorativo, integrante das atrações do 31º Natal Luz de Gramado - RS, em que
todos os inscritos participam usando um kit contendo peças do traje do Noel,
personalizada do evento.
A regra para participar é estar devidamente inscrito em uma das provas e
trajando no mínimo as duas peças recebidas no Kit Noel (Camiseta em poliamida e
gorro de Noel)
O(a) participante da prova (masc/fem) com a melhora caracterização de
NOEL receberá um troféu especial.
A cor predominante do traje é a vermelha.
As inscrições serão realizadas através do site www.esportif.com.br até o dia 6 de
dezembro ou quando atingir o limite de vagas previstas de 500, de acordo com os
valores a seguir:
 Provas de Corridas de 3km/6km e 12km – valor R$ 80,00
 Caminhada e Corrida Kids - R$ 45,00
Descontos:
 Clube do Assinante ZH - Os 20 primeiros titulares inscritos terão 50%
de desconto do valor da inscrição e para os demais 15% (titulares do
Cartão do Clube do Assinante).
 Idosos (maiores de 60 anos): desconto de 50% sobre o valor da
inscrição.
 Assessorias e Grupos de Corridas – consultem planos especiais por
email contato@th2eventos.com.br
Retirada do Kit será no dia 10/Dez (sábado) no Centro de Eventos
EXPOGRAMADO, localizado na Av Borges de Medeiros, 4111, no horário das 14h às
19h. Quem não puder retirar no sábado, terá a opção de retirar no domingo das
07h00min às 08h00min.
Procure chegar com antecedência para não perder a hora da largada.
A largada tem início às 08h30min.

2. REGRAS ESPECÍFICAS
A Corrida e Caminhada de Noel conterão as provas de:
- Corrida nas distâncias de 3km/6km/12km (público geral);
- Corrida Kid’s terá a divisão da distância de acordo com a idade, como segue:
 50M – de 4 a 5 anos;
 200M – de 6 a 7 anos;

 400M – de 8 a 9 anos;
 800M – 10 a 11 anos;
 1200M – 12 a 13 anos;
- Caminhada de 3km (público geral)
*** Para a distância de 12km os participantes deverão observar o ponto de
corte para a 2ª volta no percurso, onde deverão passar pelo ponto do km 5,7 até 40
minutos de tempo corrido de prova.
A Caminhada de Noel será na distância de 3 km e o trajeto da prova será pela
Avenida Borges de Medeiros, com largada/chegada na Expo Gramado, fazendo o
retorno na rótula com a Avenida Senador Salgado Filho.
O trajeto das provas será conforme Mapa de Percurso divulgado no site
www.th2eventos.com.br.
A idade mínima para a participação das provas de Corrida para o público adulto
obedecerá aos seguintes critérios da Norma 12/2014 do CBAt:
 Prova de 3km com idade mínima 14 anos;
 Prova de 6km com idade mínima de 16 anos;
 Prova de 12km com idade mínima de 18 anos
A Idade mínima para participar da Caminhada de Noel será de 6 anos, sendo que
até os 10 anos devem estar acompanhados dos Pais ou responsáveis.
A largada da prova será a partir das 08h30min em frente a Expo Gramado,
conforme cronograma de atividades (3).
A Corrida de Noel será realizada com qualquer condição climática (meteorológica);
A Caminhada de Noel e a Corrida Kid’s serão analisadas pela organização as
condições meteorológicas favoráveis para a sua realização.
Haverá postos de hidratação na largada, no percurso da prova e na chegada;
É responsabilidade do participante o conhecimento do percurso, conforme mapa
da prova no site www.th2eventos.com.br
No dia do evento o trânsito local será parcialmente interrompido para passagem
dos participantes, com controle nos cruzamentos. Também é de responsabilidade do
atleta zelar por sua segurança no trânsito, correndo sempre no lado indicado pelos
monitores da prova ou nas áreas demarcadas, sem cortar caminho sobre os canteiros
divisórios de pista.
Para fins de regulamento a idade é a que tiver no dia 31 de dezembro de 2016.

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NA PROVA











Até dia 06 Dez Inscrições pela Internet;
Do dia 03 ao dia 10 haverá posto de inscrições à tarde na Rua Coberta;
Dia 10 Dez - Sábado – 14 às 19hs – Entrega de Kits – Rua Coberta;
Dia 11 Nov – Domingo – 07hs às 08hs – Entrega de Kits - local da Prova;
08h15min – Concentração e aquecimento;
08h30min – largada Corrida de 6km e 12 km;
08h35min - largada Corrida de 3km;
09h30min – largada da Caminhada do Noel;
10 horas – Início da Corrida Kid’s.
10h30min – Premiação.

4. PREMIAÇÃO
 3.1. PREMIAÇÃO: Todos os participantes que concluírem a Corrida e
Caminhada de Noel, portando a numeração de peito e o traje padrão no tempo limite
de 02h00min receberão Medalha Personalizada do evento.
 3.2. PREMIAÇÃO GERAL DA CORRIDA DE NOEL:
- Receberão troféus os participantes classificados na Categoria Geral
Masculino e Categoria Geral Feminino na Modalidade de 3km, 6km e 12km do 1º ao
5º colocado (estes não recebem troféu na faixa etária).
 3.3. PREMIAÇÃO POR CATEGORIA NAS PROVAS DE 6 KM e 12 km:
Masculino: 15/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55/64 - 65 + anos;
Feminino: 15/24 – 25/34 – 35/44 – 45/54 – 55/64 - 65 + anos;
*** Receberão Troféus os Classificados do 1º lugar ao 3º lugar na Corrida de 6km e
12km (masc/fem)
*** A critério dos organizadores poderão ser premiadas novas categorias;
*** Não haverá premiação por faixa etária na Corrida de 3km, somente na
Geral.


3.4. PREMIAÇÃO ESPECIAL:

- CORRIDA ID'S: O atleta kid (fem/Masc) vencedor em cada distância/faixa
etária, receberá troféu; e o 2º e 3º colocado receberá medalha prata/bronze;
- Os demais atletas que concluírem a prova receberão medalha finisher;
- Os participantes podem permanecer com um integrante da organização a
partir das 08 horas, junto à área de concentração do atleta – local da entrega dos
kits.
- Será premiado com troféu o(a) participante com a melhor caracterização
de Papai Noel e Mamãe Noel, conforme critérios da comissão organizadora.
- Receberá troféu a Equipe com maior número de participantes no
evento.
“Fazer o que é possível de ser feito, torna o evento sustentável”.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Será passivo de desclassificação o atleta que durante a competição que não
completar o trajeto, não respeitar o percurso definido ou não estiver com o traje
mínimo padrão do evento, não participando da premiação da prova.
A se inscrever no evento, o participante isenta os organizadores de qualquer
dano físico, moral ou material sofrido antes, durante ou após a sua realização,
conforme Termo de Responsabilidade aceito pelo participante.
IMPORTANTE: Cuidado com os riscos de acidentes e lesões na entrada e
saída da trilha Caminho da Santinha para os participantes das distâncias de 6km e

12 km, pois há um obstáculo deixando bastante estreita a passagem naquele
local (entre o km 4 e 5 da primeira volta)
Haverá posto de atendimento médico de urgência nos locais de
largada/chegada e ponto do percurso.
Haverá banheiros e guarda-volumes para os participantes do evento.
Qualquer situação não prevista neste Regulamento será analisada pela
Organização do Evento.
Este Regulamento pode ser alterado antes do evento para atender a
segurança e as necessidades dos participantes, com as informações atualizadas
divulgadas
no
site
do
evento.
www.th2eventos.com.br
e
www.natalluzdegramado.com.br
Coordenação Geral do Evento

