CIRCUITO ABC RUN 2019
REGULAMENTO
1. O 1ª Circuito ABC Run, apadrinhado pelo nosso recordista brasileiro de meia maratona
Marilson Gomes dos Santos, é um evento beneficente, sem fins lucrativos, no qual, todo valor
arrecadado com inscrições serão destinados aos custos do evento e valores arrecadados por
possíveis patrocinadores ou doações serão destinados aos projetos de atletismo de base e alto
rendimento da ONG Parceiros do Esporte;
ETAPAS
2. O circuito será realizado em 7 etapas, seguindo a seguinte ordem e datas:
1ª Etapa - 05/05/2019 às 07:00hs – RIBEIRÃO PIRES
2ª Etapa - 23/06/2019 – DIADEMA
3ª Etapa* - 27/07/2019 às 08:00hs – SÃO CAETANO DO SUL
4ª Etapa (Noturna) - 31/08/2019 às 20:00hs – RIBEIRÃO PIRES
5ª Etapa - 29/09/2019 às 08:00hs – MAUÁ
6ª Etapa* - dd/mm/2019 às 08:00hs – SANTO ANDRÉ
7ª Etapa - 01/12/2019 às 08:00hs – MAUÁ
* Datas previstas à confirmar
3. O horário de largada das provas podem variar em cada etapa, de acordo com as normas
internas de cada prefeitura, porém, sempre serão informadas com antecedência no site oficial
do evento.
4. As datas das provas poderão sofrer alterações, caso isso venha ocorrer será informado no
site oficial do evento.
5. A CORRIDA será disputada nas distâncias de 5km e 10km, e a caminhada na distância de
5km, com percurso aferido pela própria organização, com participação e conhecimento do
departamento de trânsito e da Federação Paulista de Atletismo.
6. A prova terá a duração máxima de 1h30min.
7. A idade MÍNIMA para atletas participarem de corridas de rua é de 18 (dezoito) anos. Os
atletas menores de 18 anos só poderão participar, obrigatoriamente com autorização por
escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia
de um Documento de Identidade que será retido pela organização na retirada do KIT;
INSCRIÇÕES
8. Realizando a inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total
responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE
RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.
9. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para
outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será
responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e
qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos
públicos envolvidos na prova;
10. As inscrições serão Online, com link disponível no site oficial do evento, no valor de R$
58,00 inclusas as taxas.
11. Maiores de 60 anos, terão desconto de 50%, porém, terão numeração de peito diferenciada
por cor para evitar fraudes;

12. Estarão sujeitos pelas penas impostas por lei, aqueles que não possuírem idade acima de
60 anos e se inscreverem como tal, além de serem desclassificados e impedidos de participar
da prova;
13. Por se tratar de uma corrida popular de rua sem fins lucrativos dependemos dos valores de
inscrições para estruturar a corrida e premiar os vencedores. Portanto não conseguimos
descontos na taxa de inscrição;
14. As inscrições de cada etapa serão limitadas a 3.000 pessoas;
15. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda,
elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica
e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
16. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas nos dados
pessoais. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova;
17. O dinheiro pago pela inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova ou
não compareça no dia de sua realização;
RETIRADA DE KIT
18. A entrega dos kits de corrida acontecerá sempre no sábado anterior ao dia da prova, em local
e horário informado, com antecedência, no site oficial do evento;
19. O kit poderá ser retirado pela própria pessoa inscrita, munido com o protocolo de inscrição
e/ou RG, ou por um terceiro, desde que este apresente autorização por escrito, protocolo e
documento da pessoa inscrita;
20. Os participantes maiores de 60 anos só poderão retirar o kit pessoalmente e munidos de
documento RG, não sendo permitido transferi-los a outros sob nenhuma hipótese;
21. O kit de corrida será composto por uma camiseta e um envelope contendo: chip, número de
peito e alfinetes;
22. O tamanho da camiseta será definido no momento da inscrição, porém, estarão sujeitos a
disponibilidade. Não haverá troca de camisetas;
23. A cada competidor será fornecido um número de peito que deve ser usado visivelmente no
peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo;
24. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados na etiqueta do
envelope e o número de peito;
25. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit;
26. A entrega do chip de cronometragem será efetuada junto com o Kit, apenas para corredores;

PROVA
27. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis, conforme instruções no próprio chip;
28. Ao final da prova, não haverá necessidade de devolução do Chip, pois o mesmo é de uso
único, e pode ser guardado como recordação do evento;
29. O uso do chip é obrigatório para o público de corredores de 5km e 10km, acarretando na
desclassificação do atleta quando se observar por algum fiscal à falta do uso do chip;

30. Para o público de caminhantes, não haverá chip em seu kit;
31. Para receber a medalha e o kit pós prova, é obrigatório que o atleta esteja portando o
número de peito e o canhoto respectivo “Vale 1 kit”. Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta;
32. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência
(60 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções finais;
33. Os atletas terão o tempo máximo de 10 minutos após o tiro de largada para dar início a sua
participação, após este limite o atleta será impedido de passar pelo pórtico de largada, isso
ocorre para que não comprometa a logística do evento e a própria segurança dos participantes
do evento;
34. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. É obrigatório o uso
do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação dos números implicará em sua
desclassificação;
35. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de
terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito
da organização da prova;
PREMIAÇÃO
36. Para efeito de premiação da etapa a classificação dos atletas na prova será definida conforme
ordem de chegada pelo tempo bruto, sendo o tempo líquido divulgado apenas para
conhecimento.
37. Receberão troféu os cinco primeiros colocados masculino e feminino geral, independente
da faixa etária, na prova de 10km, desde que estiverem inscritos e completarem o percurso na
respectiva distância;
38. Receberão troféu o primeiro colocado masculino e feminino geral, independente da faixa
etária, na prova de 5km, desde que estiverem inscritos e completarem o percurso na respectiva
distância;
39. Receberão medalha de participação todos os participantes inscritos que completarem o
percurso de 10km ou 5km, corrida e caminhada;
40. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a
cerimônia de premiação for iniciada para a apresentação da classificação geral. O atleta que
não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, poderá perder o direito ao prêmio,
conforme determinação da organização da prova;
41. Os resultados oficiais estarão disponíveis no site oficial do evento assim que recebidos pela
empresa responsável pela cronometragem, podendo se estender em no máximo 48 horas;
TERMO DE RESPONSABILIDADE
42. Ao participar, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, declarandose apta e sendo conhecedora de seu estado de saúde, assumindo as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma;
43. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos;
44. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.

Pode o diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o
participante a qualquer momento;
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
45. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o
percurso da prova que será garantida pelos órgãos competentes;
46. Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários, vestiários e guarda-volumes
apenas na região da largada/chegada da prova;
47. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto
haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância UTI para remoção
e o atendimento médico propriamente dito de emergência. O atendimento de continuidade, será
efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade da mesma;
48. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a
remoção/transferência até seu atendimento médico;
49. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. deixado no
guarda-volumes e por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas
venham a sofrer durante a participação no evento. Este serviço é uma cortesia aos participantes;
50. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a
participação neste evento;
51. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos participantes;
52. É proibido pular a grade para entrar na pista em qualquer momento. O atleta deverá
observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de
vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se 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 atleta;
53. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem
todos os direitos de utilização de sua imagem para a ONG Parceiros do Esporte, seus
patrocinadores, apoiadores e a organização da prova;
54. Ao longo do percurso da prova haverá ao menos 02 (dois) postos de hidratação com água
para o percurso de 5km e 4 postos para o percurso de 10km;
55. Qualquer reclamação ou recurso sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por
escrito ou e-mail, até 24 horas após a divulgação dos resultados no site oficial do evento;
56. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão
ORGANIZADORA e /ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões;
57. A organização reserva o direito de modificar este regulamento sem prévio aviso, caso
necessário, mantendo a ética e o respeito ao atleta;
RANKING e SORTEIO FINAL

58. Será efetuado um ranking de pontuação geral, envolvendo os resultados de todas as
etapas realizadas, este será atualizado em até 72 horas após a realização de cada etapa;
59. A pontuação de cada etapa se dará pelo tempo líquido de cada atleta e ocorrerá da
seguinte forma: 20 pontos a pontuação máxima e 2 pontos a pontuação mínima, e será
distribuída em cada sexo e faixa etária, inversamente proporcional para o 1º ao 10º colocado,
com diferença de 2 pontos, ou seja: 1º colocado – 20 pontos, 2º colocado – 18 pontos, 3º
colocado – 16 pontos, e assim sucessivamente até o 10º colocado – 2 pontos;
60. As faixas etárias de ambos os sexos a serem pontuadas pelo ranking são:
16 á 24 anos;
25 á 34 anos;
35 á 39 anos;
40 á 44 anos;
45 á 49 anos;
50 á 54 anos;
55 á 59 anos;
60 á 99 anos;
61. Ao final das 7 etapas será realizado um sorteio de uma motocicleta 125 cilindradas, no
qual, todos os participantes inscritos, de todas as etapas estarão concorrendo com pelo menos
1 cupom.
62. Os cupons de todos os participantes estarão anexos ao número de peito, e possuem a
mesma numeração do número de peito, portanto, o cupom sorteado será confirmado com o
nome do inscrito, que deverá apresentar o documento RG original para a retirada do prêmio;
63. Os 10 primeiros colocados de cada sexo e faixa etária, receberão uma quantidade extra de
cupons iguais e correspondentes ao número de pontos conquistados na etapa correspondente,
por exemplo: o participante que ganhar 10 pontos, receberá 10 cupons extras, e assim por
diante. Esses cupons extras terão o mesmo número de peito do atleta na etapa correspondente
que ganhou os pontos, ou seja, no exemplo acima, se o atleta competiu com o número de peito
1234, receberá 10 cupons com o número 1234, esses cupons extras serão entregues para os
devidos atletas na mesma etapa ou etapa seguinte, para que os mesmos insiram na urna;
64. O sorteio será realizado em data e local divulgada no site oficial do evento ou no local da
última etapa, após o último participante cruzar a linha de chegada e a organização efetuar a
distribuição dos cupons correspondentes aos pontos do ranking da etapa;
65. Serão premiados com troféus o primeiro colocado do ranking masculino e feminino de cada
faixa etária.

