21k TRILHAS DAS BRUXAS 2018

LARGADA
As 09:30h da manhã do dia 22 JULHO DE 2018

LOCAL(centro)
Praça Central de São Pedro Alcântara

PROMOÇÃO
Acorsj, Corre Santa Catarina
A CORRIDA 21 k Trilhas das Bruxas em sua III edição acontecerá no dia no dia 22 julho de 2018 com
qualquer tempo.
A corrida terá distância de 6 km, 10 km, e 21 km apenas individual.
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INDIVIDUAL- 21KM
O atleta individual correrá 21km largando da Praça de São Pedro de Alcântara, em a entrada
das trilhas das Bruxas, no bairro Forquilhas Grande. Percurso todo de estrada de terra com
trilha áreas de pastos.

INDIVIDUAL - 10 KM
O atleta individual correrá 10 km, largando da praça de São Pedro de Alcântara, indo até o Sítio do
Palica, retornando a praça central. Percurso de estrada de terra com uma subida forte de 600 m e
descida de 2 km.

INDIVIDUAL - 6 KM
O atleta individual correrá 6km, largando da Praça de São Pedro de Alcântara, indo até a Cachoeira,
retornando até a praça Central. (Percurso Moderado com pequenas descidas e Subidas)

PREMIAÇÃO 6 KM
INDIVIDUAL: troféu para os 5 primeiros geral (masc/fem);
INDIVIDUAL: troféus para 3 primeiros nas categorias individual.

CATEGORIAS MASC/FEM 6 KM
Faixa 15 a 19 anos
Faixa 20 a 29 anos
Faixa 30 a 39 anos
Faixa 40 a 49 anos
Faixa 50 a 59 anos
Faixa 60 a 69 anos
Acima 70 anos
Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. A entrega da
premiação aos vencedores será após a chegada do último atleta.
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PREMIAÇÃO 10K
Troféu somente para os 5 primeiros na geral (masc./ fem.).
Troféus para os 3 primeiros de cada categoria.

CATEGORIAS MASC/FEM 10KM
Faixa 15 a 19 anos
Faixa 20 a 29 anos
Faixa 30 a 39 anos
Faixa 40 a 49 anos
Faixa 50 a 59 anos
Faixa 60 a 69 anos
Acima 70 anos
Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. A entrega da
premiação aos vencedores será após a chegada do último atleta.

PREMIAÇÃO 21K
INDIVIDUAL: troféu para os 5 primeiros geral (masc./fem).
INDIVIDUAL: troféus para 3 primeiros nas categorias individual.

CATEGORIAS MASC/ 21 KM
Faixa 1: de 15 a 19 anos
Faixa 2: de 20 a 24 anos
Faixa 3: de 25 a 29 anos.
Faixa 4: de 30 a 34 anos
Faixa 5: de 35 a 39 anos
Faixa 6: de 40 a 44 anos
Faixa 7: de 45 a 49 anos
Faixa 8: de 50 a 54 anos
Faixa 9: de 55 a 59 anos
Faixa 10: de 60 a 64 anos
Faixa 11: de 65 anos acima
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Medalhas de participação para todos que completarem o percurso. A entrega da premiação
aos vencedores será após a chegada do último atleta.

TROFÉU PARA AS 3 PRIMEIRAS CATEGORIA 21K FEMININA
Faixa 1: de 15 a 24 anos
Faixa 2: de 25 a 29 anos
Faixa 3: de 30 a 34 anos
Faixa 4: de 35 a 39 anos
Faixa 5: de 40 a 44 anos
Faixa 6: de 45 a 49 anos
Faixa 7: de 50 a 54 anos
Faixa 8: de 55 a 59 anos
Faixa 9: de 60 a 64 anos
Faixa 10: de 65 anos acima.

INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas através de formulários próprios disponíveis no Site
www.acorsj.com.br Os kits serão compostos por: Número, pregadeira, camisetas e vale almoço.
Os kits serão retirados pelos atletas ou responsável munidos de documentos de entidade.

6 KM
1° Lote R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) 31/05/2018COM KIT
2° Lote R$ 85,00 (0ITENTA E CINCO REAIS) 05/07/2018 COM KIT

ATENÇÃO IDOSOS.
O idoso paga 50% em cima do segundo da inscrição com direito ao kit.
Lote R$ 42,50 (QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 05/07/2018 .
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10 KM
1° Lote R$ 85,00 (OITENTA REAIS) 31/05/2018 COM KIT
2° Lote R$ 95,00 (CEM REAIS) 05/07/2018 COM KIT

ATENÇÃO IDOSOS.
O idoso paga 50% da inscrição em cima do segundo lote e com direito kit.
2° Lote R$ 47,50 (QUARENTA E SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 05/07/2018.

21KM
1° Lote R$ 90,00 (NOVENTA REAIS) 31/05/2018 COM KIT
2° Lote R$ 100,00 (CEM REAIS) 05/07/2018 COM KIT

ATENÇATENÇÃO IDOSOS.
.
O idoso paga 50% da inscrição em cima do segundo lote com direito kit.
2° Lote R$ 50,0 (CINQUENTA REAIS) 05/07/2018 .

Em caso de desistência o atleta não terá direito a devolução do pagamento realizado.
Caso o atleta não compareça para retirada do seu kit, poderá autorizar um representante munido
de documento.
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O não comparecimento, o mesmo perderá o direito ao seu KIT.

Após o pagamento de inscrições realizadas, o atleta não terá direito de mudanças
de categoria.
Ex: Se o Atleta estiver inscrito na corrida de 55km, e queira trocar para corrida de
21km ou vice versa o mesmo pagará uma multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).

ATENÇÃO:
Não haverá devolução do dinheiro das inscrições as trocas poderão ser feita até dia
05/07/2018 após essa data somente com o pagamento da taxa como consta no
regulamento.
Para que o atleta queira reivindicar sua colocação no resultado da corrida, o
mesmo deverá pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), para poder apresentar o
recurso por escrito. Sendo esse recurso analisado por um júri de 4 representante
da comissão de organizadores. O valor será devolvido ao atleta, caso seu recurso
seja aprovado.
Caso o recurso seja indeferido o mesmo perderá o valor da taxa paga.

ENTREGA DOS KITS
Local a definir:

KITS:
Os kits serão compostos por: Número de peito, pregadeira e camisas alusivas ao evento.
Os kits serão retirados pelos atletas ou responsável munidos de documentos de identidade.
Haverá entrega do kit somente para atletas de fora da grande Florianópolis enviando um email para separa o kit do mesmo.
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Não haverá entrega de kits no dia da prova.

DA SINALIZAÇÃO DO TRAJETO
O trajeto será sinalizado através de placas com indicações de staffs e cal.

DOS PRIMEIROS SOCORROS E APOIO MÉDICO
A organização em caso de necessidades fará uso dos serviços de plantão do
Hospital mais próximo, com ambulância no local de largada e chegada.
Haverá 2 ambulâncias (uma na Largada e Chegada e outro no – meio do percurso).

CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
A classificação será por ordem de chegada e por categorias;
Os atletas poderão ser desclassificados quando: cortarem caminho, utilizarem
identificação e numeração de outro atleta, utilizar-se de deslealdade contra
adversários e extraviarem sua identificação.
O atleta que chegar sem o chip de identificação será desclassificado.
O atleta que não completar o percurso dentro do prazo previsto 3:00 de será classificado.

PUNIÇÕES COM ACRÉSCIMOS DE 20 MINUTOS
O atleta que não cumprir as orientações fornecidas pelos staffs.
O atleta não deverá jogar copos plásticos ou outros objetos fora dos locais indicados pelos
staffs.
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