*** REGULAMENTO 6ª CORRIDA DO LITORAL ***
1 – Data e Horário da largada:
A corrida será realizada no domingo, dia 03/02/2019 com largada as 07:00 hs sob quaisquer condições
meteorológica de tempo.
2 – Local da prova:
A arena da prova e sua largada acontecerá nos Montes Guararapes, localizado na cidade de Jaboatão dos
Guararapes – PE
3 – Percursos:
Os percursos disponíveis na prova terão distâncias de 6 km e 11 km realizados nas ruas e avenidas do entorno dos
Montes Guararapes apresentando variação altimétrica de leve a moderada.
4 – Inscrições:
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site Ativo.com até o dia 31/01/2019.
No site do CORRE – Corredores do Recife (www.corredoresdorecife.com) haverá também um hiperlink
redirecionado para o site da inscrição na prova.
Obs: Não haverá inscrições no dia da prova e as vagas são limitadas.
5 – Valores:
Os valores das inscrições serão divididos em dois lotes:
Até 30/12/2018 – R$ 40,00 (quarenta reais) + Taxa de conveniência
Entre 31/12/2018 e 31/01/2019 – R$ 50,00 (cinquenta reais) + Taxa de conveniência
As inscrições poderão ser encerradas a qualquer tempo se atingido o limite técnico do número de inscritos a
critério da organização da prova.
Obs: - Idosos a partir de 60 anos de idade (comprovado através de documento) gozam de 50% de desconto no
valor da inscrição.
- Atletas PNE gozam de 50% de desconto no valor da inscrição.
6 – Kits:
O kit da corrida será composto de Camisa do evento, número de peito e alfinetes.
No ato da inscrição o participante deverá escolher o tamanho da Camisa entre os tamanhos P, M e G.
A entrega dos kits será realizada nos dias 01 e 02/02/2019 em local a ser definido pela organização da prova e
divulgado uma semana antes do evento no site do CORRE e em suas redes sociais.
7 – Apuração do Resultado e divulgação:
A apuração do resultado será de forma convencional e a divulgação acontecerá até uma semana após a realização
da prova no site do CORRE.

8 – Premiação:
Percurso de 6 km –

Troféus apenas para os 3 primeiros colocados no masculino e feminino.

Percurso de 11 km –

Troféus para os 5 primeiros colocados no masculino e feminino.
Troféus para os 3 primeiros colocados na faixa etária (de 10 em 10 anos)
Obs: - Apenas no percurso de 6 km, haverá premiação para os 3 primeiros colocados
na categoria ESPECIAL (PNE).
- Esta premiação abrange todos os atletas PNE independente de qual seja a sua
necessidade especial.
- O atleta especial inscrito no percurso dos 11 km abdica do direito de participar
desta premiação.

9 – Faixas Etárias:
Para efeito de premiação, as faixas etárias para os inscritos apenas para o percurso dos 11 km serão as seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dos 20 aos 29 anos
Dos 30 aos 39 anos
Dos 40 aos 49 anos
Dos 50 aos 59 anos
Dos 60 aos 69 anos
70 anos ou mais

10 - A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído por outro em
qualquer situação.
11 - A participação do(a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros.
12 - O acompanhamento dos(as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, com bicicleta e outros meios (pacing)
resultarão na desclassificação do(a) atleta pela organização da prova.
13 - Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiros colocados, serão chamados os classificados com melhor
tempo, sucessivamente.
14 - Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer
tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas do percurso demarcado, utilizandose de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que
delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras
causará a desclassificação do(a) atleta.
15 - O(a) atleta que empurrar outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de
desclassificação da prova.
16 - Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de desclassificação.

Disposições Gerais:
a) Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição referente aos primeiros colocados ou
condução durante a prova deverão ser feitos, por escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial do resultado
à Organização do Evento.
b) As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela organização do evento e/ou Comissão
organizadora da prova de forma soberana, não cabendo recurso das decisões finais.
Declaração de Saúde e Responsabilidade
Ao me inscrever na 6ª Corrida do Litoral, declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade e que
sou conhecedor de meu estado de saúde e capacidade atlética tendo treinado adequadamente para a prova,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES, CO-PATROCINADORES e
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas (TV, Jornais, Revistas, Internet,
Vídeos, etc.)
Estou de acordo com o regulamento acima.

