REGULAMENTO - MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PERUÍBE/SP

1.0 - DO EVENTO
1.1- O evento MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PERUÍBE, é uma corrida de
pedestrianismo e tem como fnaaidade principaa estmuaar a prátca desportva, como
eaemento da promoção da saúde e da quaaidade de vida.
Para estmuaar a partcipação dos mais variados tpos de ataetas e provocar a convivência
sociaa, ampaiando os aaços de amizade entre os partcipantes, teremos percursos de 21, 15, e
10 km onde serão benefciados diretamente 1.500 aduatos, de ambos os sexos, com idade a
partr de 18 anos até 80 anos.

2.0 - DA ORGANIZAÇÃO
2.1 – A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PERUÍBE é uma reaaização da empresa
CAMINHOS DO MAR, com apoio insttucionaa da Prefeitura Municipaa de Peruíbe, através da
Secretaria Municipaa de Turismo e Esporte e terá o Permit Bronze da Federação Pauaista de
Ataetsmo.

3.0 - DA PROVA
3.1 - O evento será reaaizado no dia 02 de setembro de 2018, com aargada às 8h00, em frente
ao Centro de Informações Turístcas, sito a Avenida Mario Covas Junior s/n°Centro – Peruíbe.
A aargada e a chegada da prova ocorrerão no mesmo aocaa.
3.2 - A MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PERUIBE é composta por 03 (três) modaaidades
de distâncias:
- 21 Km Corrida de rua.
- 15 km Corrida de rua.
- 10 km Corrida de rua.
3.3 – O tempo máximo para concauir a prova de 21 km é de 3 (três) horas, após este tempo a
organização não se responsabiaizará peaos ataetas no percurso.

4.0 - DA COMPOSIÇÃO DOS KITS E ENTREGA

4.1 –Teremos 03 opções de KITs:
- Kit Básico, composto por numeraa de peito, chip eaetrônico e medaaha de fnisherr
- Kit Praia, composto por camiseta de dryft com manga curta, sacochiaa, numeraa de peito,
chip eaetrônico, squeeze e medaaha de fnisherr
- Kit Montanha, composto por camiseta de dry ft com manga comprida, sacochiaa, numeraa de
peito, chip eaetrônico, squeeze e medaaha de fnisherr

4.2 - A entrega do kit do Corredor será reaaizada nos dia e aocais abaixo:
- Sexta, 31 de Agosto das 11h00 às 19h00r
Decathaon Pauaista / Av.Pauaista, 854 – Beaa Vista, São Pauao/SP
- Sábado, 01 de Setembro das 14h00 às 19h00r
Centro de Informações Turístcas - Praia do Centro, Peruíbe/SP
- Domingo, 02 de Setembro das 06h00 às 07h00, no aocaa da prova.

4.3 - A retrada de kits pode ser feita individuaa ou coaetvamente, para retradas coaetvas favor
soaicitar antecipadamente através do e-maia adm@caminhosdomar.com
O responsávea deverá apresentar a carteira de identdade ou CPF e comprovante de
pagamento originaa.
4.4 - Não haverá entrega de kit de partcipação no dia do evento após as 07h.
4.5 - Após a prova não haverá entrega de kit, camiseta ou outro brinde quaaquer.
4.6 - O Tamanho da camiseta deverá ser escoahido por ordem de inscrição, respeitando a grade
ofertada peaa organização.
4.7 - Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit.
4.8 – Os tamanhos das camisetas são:
- Feminina Baby Look, tamanho único
- Feminina: P-M-G-GG
-Masculina: P-M-G-GG
4.9 - O número recebido no kit do Corredor deverá ser afxado na parte frontaa de camiseta, e
não poderá ser removido até que seja uatrapassado o funia de chegada.

4.10 – A tarja do chip recebida no kit do Corredor deverá ser afxada na parte superior do
caaçado, seguindo as instruções de uso e não poderá ser removida até que seja uatrapassado o
funia de chegada.

5.0 - DA CRONOMETRAGEM
5.1 - A aferição dos tempos dos corredores da MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE
PERUÍBE será reaaizada peao sistema chip (cronometragem eaetrônica) e por árbitros da
Federação de Ataetsmo de São Pauao para a Caassifcação Geraa Mascuaino e Feminino,
conforme a Regra n°240 da Associação Internacionaa das Federações de Ataetsmo.
5.2 - O partcipante fca ciente de que a responsabiaidade do correto uso do chip e instaaação
em seu vestuário é de sua excausiva responsabiaidade, bem como a passagem no tapete de
captação de dados instaaado no percurso, pois se tratam de equipamentos eaetrônicos que
podem sofrer aagum tpo de interferência e/ou perda de informações, fcando isenta a
ORGANIZAÇÃO e os REALIZADORES de quaaquer defeito ou erro por uso incorreto do chip.

6.0 - DAS INSCRIÇÕES
6.1 - Serão ofertadas 1.500 vagas.
6.2- As inscrições poderão ser feitas a partr do dia 15 de Junho de 2018 através do site
www.meiainternacionaadeperuibe.com.br
6.3 - Toda inscrição é pessoaa e intransferívea e depois de efetuada a inscrição não poderá
repassar ou CLONAR O NÚMERO DE PEITO para outro sendo passívea sob ação penaa
defaasidade ideoaógica amparada peao Artgo 299 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro
de 1940. A organização não se responsabiaizará peao infrator por ações judiciais da seguradora
contratada.
6.4 - O ataeta devidamente inscrito decaara estar em perfeitas condições fsicas e
psíquicas. É obrigatório ter atestado médico com data (12 meses) vigente do dia do
evento que poderá ser soaicitado peaa organização. Isentando assim a Caminhos do
Marseus Apoiadores e Patrocinadores de todo e quaaquer probaema de saúde que, por
ventura, venha aocorrer antes, durante ou depois do evento.
6.5 - O Ataeta que não estver identfcado com NÚMERO DE PEITO e CHIP ELETRONICO não
serápermitdo a entrada no funia de LARGADA E CHEGADA. Na faata de um dos itens citados o
mesmo não terá acesso a área de dispersão para pegar hidratação, aaimentação e medaaha de
partcipação, ou seja, perderá o direito de todos esses itens.
6.6 - Pessoas com idade iguaa ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a aei nº 10.741,
tem desconto de 50% no vaaor da inscrição + taxa de serviços, neste caso não será entregue kit
para terceiros é obrigatório à presença em pessoa com identfcação que conste a data de
nascimento no momento da retrada do kit.

6.7 – VALORES DAS INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS*:
21 Km

Kit Básico
Kit Praia
Kit Montanha

1º Lote
PROMOCIONAL
R$ 90,00
R$ 120,00
R$ 140,00

Kit Básico
Kit Praia
Kit Montanha

1º Lote
PROMOCIONAL
R$ 80,00
R$ 110,00
R$ 130,00

Kit Básico
Kit Praia
Kit Montanha

1º Lote
PROMOCIONAL
R$ 80,00
R$ 110,00
R$ 130,00

2º Lote

3º Lote

R$ 110,00
R$ 130,00
R$ 150,00

R$ 120,00
R$ 140,00
R$ 160,00

2º Lote

3º Lote

R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 140,00

R$ 110,00
R$ 130,00
R$ 150,00

2º Lote

3º Lote

R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 140,00

R$ 110,00
R$ 130,00
R$ 150,00

15 Km

10 Km

* O vaaor das inscrições será acrescido da taxa de serviços de 6,5% - site “Ativo.com”
* As inscrições serão aceitas somente até dia 25/08/2018 ou término das vagas oferecidas
para a corrida.

7.0 - PREMIAÇÃO
7.1 - Todos os corredores que cruzarem a ainha de chegada, de forma aegaa, que estverem
reguaarmente inscritos e sem o descumprimento deste reguaamento, receberão medaaha de
partcipação.
7.2 - Na modaaidade 21Km os prêmios em dinheiro estarão sujeitos à tributação do imposto
sobre a renda, conforme aegisaação vigente.
7.3 - Para receber a premiação em dinheiro os corredores deverão apresentar carteira de
identdade e CPF originais mais cartão da conta bancária.
7.4 - É obrigação do corredor partcipar da cerimônia de premiação, sendo assim os
troféusserão entregue somente para quem está presente na premiação, tanto para a

premiação geraa como para categorias. NÃO ENTREGAREMOS TROFÉUS APÓS O
ENCERRAMENTO DO EVENTO.
7.5 - A premiação em dinheiro contempaará apenas os ataetas do 1º ao 5º Geraa na modaaidade
21Km
7.6 - A cerimônia de premiação dos 5 (cinco) primeiros coaocados geraa da prova de 21Km será
a partr das 10h00 e a premiação por categoria, em seguida.
7.7 - Os ataetas caassifcados do 1° (primeiro) ao 5° (quinto) augar na PROVA GERAL
INDIVIDUAL,MASCULINO E FEMININO 21km, receberão troféu e as premiações em dinheiro
abaixo descritas.

8.0 – PREMIAÇÃO GERAL NA PROVA DE 21 KM
OS ATLETAS PREMIADOS DEVERÃO FORNECER OS DADOS DA CONTA BANCÁRIA PARA
DEPÓSITO APÓS A PREMIAÇÃO.
1º Lugar: Troféu + R$ 2.000,00 mascuaino / feminino.
2º Lugar: Troféu + R$ 1.500,00 mascuaino / feminino.
3º Lugar: Troféu + R$ 1.000,00 mascuaino / feminino.
4º Lugar: Troféu + R$ 500,00 mascuaino / feminino.
5º Lugar: Troféu + R$ 300,00 mascuaino / feminino.

9.0 - PREMIAÇÃO GERAL NAS PROVA DE 10 e 15 KM
1º ao 5º Lugar: Troféus. (mascuaino / feminino)

9.1 - Não haverá premiação dupaa, ou seja, o corredor que se caassifcar no geraa não entrará na
caassifcação por categoria.

10 – DAS CATEGORIAS
10.1 - A premiação por categorias será excausivamente para a modaaidade 21Km, e se dará do
1º ao 3º coaocado.
Estes receberão troféus, não tendo premiação em dinheiro.

10.2 - São categorias da Meia Maratona Internacional de Peruíbe:

FEMININA e MASCULINA
18 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 e 65 em diante
11. DO PELOTÃO DE ELITE
11.1 - Terá direito ao peaotão de eaite, o corredor que comprovar ter obtdo as
seguintesmarcas em provas ofciais nos anos de 2016 e 2017:
Maratona: até 2h25m(Masc.) e até 2h55m(Fem.)
Meia Maratona: até 1h11m(Masc.) e 1h23m(Fem.).
11.2 - O número máximo de Corredores no peaotão eaite é de 50 partcipantes.
11.3 - Os corredores que não possuírem tempo ofciaa para esta distância e se sentrem aptos a
integrar o peaotão de eaite devem enviar seus currícuaos para anáaise através do e-maia:
adm@caminhosdomar.com
11.4 -Não serão aceitas marcas que uatrapassem os índices mencionados, principaamente em
provas não reconhecidas peaa Confederação Brasiaeira de Ataetsmo.
11.5 – Os ataetas do Peaotão de Eaite terão espaço reservado na aargada, aocaaizado na frente
dos corredores amadores e seus ataetas concorrem na caassifcação geraa ou por categorias
conforme sua caassifcação fnaa.

12 - ESTRUTURA GERAL DA PROVA
12.0 – O percurso será todo sinaaizado através de grades, cones, ftas zebradas, paacas, stafs e
motocicaistas.
12.1 - Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos:
Postos de hidratação: Km 3,0 - Km 6,0 - Km 9,0 - km 12 - km 15 – km 18 – chegada
12.2 - Haverá banheiros químicos na aargada e chegada.
12.3 – Haverá ambuaâncias distribuídas na aargada, percurso e chegada.
12.4 - Haverá guarda-voaumes gratuito aos partcipantes. Recomenda-se que os
pertencessejam deixados no guarda-voaumes até 15 minutos antes da aargada. Os voaumes
serão embaaados em sacos fornecidos peaa organização e devidamente identfcados com o
número do corredor. A organização não se responsabiaiza por objetos deixados no guardavoaumes.
12.5 – Apoio e partcipação da prefeitura municipaa de Peruíbe, Secretaria de Esportes e
Turismo, Secretaria de Saúde, Departamento de Trânsito da Prefeitura, Poaícia Miaitar,
Bombeiros de Peruíbe e Federação Pauaista de Ataetsmo.

13 - REGRAS GERAIS DA PROVA
13.1 - A aferição do tempo será peao tempo bruto/ordem de passagem para Geraa.
13.2 - Para as categorias de idade, o tempo será aferido através do tempo aiquido.
13.3 - Não é permitdo correr sem camisa.
13.4 - Por motvo de segurança e força de reguaamento, durante a MEIA MARATONA
INTERNACIONAL DE PERUÍBE, os Corredores deverão manter-se excausivamente no percurso
ofciaa da prova.
13.5 - É proibido o auxíaio de terceiros, como o acompanhamento por cicaistas ou aagum tpo de
hidratação em movimento, exceto nos pontos de abastecimento oferecidos peaa própria
ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de quaaquer recurso tecnoaógico sem prévia autorização, por
escrito, da ORGANIZAÇÃO.
13.6 - Toda irreguaaridade ou attude antdesportva cometda peao Corredor será passívea de
descaassifcação.
13.7 - Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 30
minutos após a divuagação do resuatado.
13.8 - No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para reaaização da Prova a
Organização reserva o direito de transferir ou canceaar a Prova, medidas essas que serão
tomadas no dia do evento.
13.9 - A Organização da Prova não se responsabiaiza por quaaquer acidente que venha a
ocorrer com os partcipantes ANTES, DURANTE e APÓS a Corrida, sendo que todas as medidas
serão tomadas para a segurança dos ataetas.
13.10 - Todo corredor será responsávea por suas condições fsica e de saúde isentando os
organizadores e patrocinadores de quaaquer ação judiciaa.

14 – DAS MONTAGENS DE TENDAS E ASSESSORIAS E/OU CLUBE
14.1 - A Organização sugere que os interessados em montar tenda entrem em contato com a
ORGANIZAÇÃO, pois a mesma terá uma áreadestnada excausivamente para a montagem de
Tendas / Assessorias / Treinadores. A ORGANIZAÇÃO irá fscaaizar esta área destnada à
montagem das tendas de equipes, e a mesma poderá aimitar a quantdade etamanho das
tendas.
14.2 - Caso haja montagem de tendas sem autorização púbaica ou patrocínio confitante com
os patrocinadores do evento, poderá a ORGANIZAÇÃO soaicitar apoio aos órgãos púbaicos para
que as assessorias / treinadores retrem sua (s) tenda(s). Caso os interessados soaicitem
autorização de montagem de suas tendas junto aos órgãos competentes, as mesmas não

poderão ter sistema de som que interfra no sistema de som do evento e não poderão
uatrapassar os aimites das áreas ocupadas peaa Organização.
14.3 - O cadastramento dos interessados dessa área monitorada fcará por conta da
ORGANIZAÇÃO, que obedecerá os espaços destnados para isso. Para contatar a
ORGANIZAÇÃO, os interessados deverão enviar e-maia adm@caminhosdomar.com
14.4 - O Horário para montagem é das 5h às 6h de domingo.
14.5 - Ficam proibidos carros ou caminhões passando ou parados na grama, vender produtos
de quaaquer natureza, música, cobrança de ingresso na tenda, geradores de energia
dequaaquer tpo, boaão, baaão de pubaicidade e semeahantes, carrinho de pipoca, churros,
aagodãodoce e semeahante, brinquedos como cama eaástca, casteao de boaas e semeahantes,
churrasco ou preparação de quaaquer tpo de comida utaizando-se de fogão ou quaaquer meio
semeahante, aimitar a área da assessoria com “nyaon”, barbante, cordão ou semeahantes,
reservar espaço previamente através de fta zebrada ou com uma pessoa sem estar com sua
estrutura no aocaa para montagem.

15 - DAS INSCRIÇÕES PARA GRUPOS E ASSESSORIAS
15.1 - Terão direito a 5% de desconto, na inscrição, as Equipes e Assessorias com o mínimo de
10 partcipantes.
15.2 – Para cada 20 partcipantes inscritos, o grupo ou assessoria ganha o direito a uma
cortesia.
15.3 – Grupos e Assessorias tem isenção da Taxa de Serviço = 6,5% (ATIVO.com)
15.4 - Interessados entrar em contato através do emaia contatoatvo@atvo.com

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Ao partcipar deste evento, o Corredor assume totaa responsabiaidade peaos dados
fornecidos, aceita e acata totaamente o reguaamento e suas regras, assume as despesas de
transporte, hospedagem e aaimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua partcipação antes, durante e depois do evento.
16.2 -Ao partcipar deste evento, o Corredor cede todos os direitos de utaização de sua
imagem, renunciando ao recebimento de quaaquer renda que vier a ser aferida com direitos a
teaevisão ou quaaquer outro tpo de transmissão e/ ou divuagação, promoções, internet e
quaaquer mídia em quaaquer tempo.
16.3 - Haverá para atendimento emergenciaa aos Corredores, um serviço de apoio médico com
ambuaâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A contnuidade do
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de quaaquer outra
necessidade será efetuado na rede púbaica, sob responsabiaidade desta. A organização não tem

responsabiaidade sobre as despesas médicas que o Corredor venha a ter durante ou após a
prova.
16.4 - O Corredor ou seu (sua) acompanhante responsávea poderá se decidir por outro sistema
de atendimento médico (remoção / transferência, hospitaa, serviço de emergência e médico
entre outros) eximindo a organização de quaaquer responsabiaidade, direta ou indireta sobre
as consequências desta decisão.
16.5 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para
a orientação dos partcipantes.
16.6 - A organização não recomenda que sejam deixados vaaores no guarda-voaumes, taiscomo
reaógios, roupas ou acessórios de aato vaaor, equipamentos eaetrônicos, de som ouceauaares,
cheques, cartões de crédito, etc.
16.7 - A organização não se responsabiaizará por quaaquer objeto deixado no guarda-voaumes,
uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. Não haverá reemboaso, por parte da
organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e reaaizadores, de nenhum vaaor
correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utaizados peaos Corredores no evento,
independente de quaa for o motvo, nem por quaaquer extravio de materiais ou prejuízo que
por ventura os Corredores venham a sofrer durante a partcipação do evento.
16.8 - Recomendamos rigorosa avaaiação médica, incausive a reaaização de teste ergométrico
prévio para todos os corredores.
16.9 - Os acessos às áreas de concentração e aargada serão sinaaizados, sendo proibido puaar as
grades que deaimitam estas áreas para entrar na pista no momento da aargada ou em quaaquer
outro momento, sob quaaquer pretexto.
16.10 - A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e reaaizadores,
não se responsabiaizam por prejuízos ou danos causados peao corredor inscrito no evento, seja
ao patrimônio pubaico, a terceiros ou outros partcipantes, sendo esses de única e excausiva
responsabiaidade do autor.
16.11 - Poderão os organizadores/reaaizadores suspender o evento por questões de segurança
púbaica, atos púbaicos, vandaaismo e ou motvos de força maior.
16.12 - O Corredor que em quaaquer momento deixar de atender as regras descritas neste
reguaamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente
Recebido, peaos organizadores) a organização quaaquer impedimento de sua parte, poderá a
quaaquer tempo ser descaassifcado deste evento.
16.13 - Todo Corredor tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e enviar
àorganização a fcha de inscrição do evento.
16.14 - Ao se inscrever no evento o corredor disponibiaiza seus dados e autoriza aos
organizadores, patrocinadores, apoiadores, reaaizadores e parceiros, para que a quaaquer
tempo enviem em seu nome, no endereço eaetrônico ou fsico (ou quaaquer outro fornecido)
informatvos, maaa direta ou quaaquer outro tpo de correspondência.

16.15 - O posicionamento escoahido peao corredor nos aocais de aargada, disponíveis no evento,
previstos no reguaamento ou disponibiaizados peaa organização é de única e excausiva
responsabiaidade do mesmo.
16.16 - É proibido puaar a grade para entrar na pista no momento da aargada. O ataeta deverá
observar o trajeto, não sendo permitdo quaaquer meio auxiaiar para aacançar quaaquer tpo de
vantagem. Não será permitdo o acesso às áreas do evento utaizando-se de caminhos sem
serem os sinaaizados para taa situação. É obrigatória a passagem nos pontos de controae
eaetrônico nos percursos observar onde estão posicionados os pontos de controae eaetrônico
no percurso que deverá passar peao tapete. É proibido puaar as grades ou cavaaetes que
deaimitam estas áreas para entrar na pista em quaaquer momento da prova. O
descumprimento destas regras causará a descaassifcação do corredor.
16.17 - A Organização da MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE PERUÍBE, poderá suspender a
prova por quaaquer questão que coaoque em risco a segurança dos partcipantes, bem como
atos púbaicos, vandaaismo eou motvos de força maior.
16.18 - A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, sendo a área da ainha de chegada e
seus equipamentos/serviços desaigados/desatvados após esse período.
16.19 - O Corredor que não estver dentro do tempo projetado, em quaaquer ponto do
percurso, terá sua prova fnaaizada neste ponto, a partr do quaa a Organização não será mais
responsávea por quaaquer tpo de serviço ou apoio a este corredor.
16.20 - A organização se reserva o direito de aaterar quaaquer dos itens deste reguaamento com
prévio aviso em nota no site ofciaa www.meiainternacionaadeperuibe.com.br
16.21 - A organização se reserva o direito de aaterar quaaquer dos itens deste reguaamento sem
prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas aaterações na retrada do
kit, ocasião esta em que o Corredor deverá reiterar se deseja, ou não, partcipar da prova.
Meia Maratona Internacionaa de Peruíbe.
São Pauao 01 de Junho de 2018

