
 

 
 

 

 

 

 

 

LARGADA 

 

As 20:00 da noite  Individual 12 km e 6 km participação. 

  

LOCAL(centro) 

 

Praia da Pinheira - Palhoça  

  

PROMOÇÃO 

 

Acorsj, Corre Santa Catarina 

  

  A CORRIDA NITGH RUN PRAIA DA PIHEIRA  esta em  sua I edição acontecerá no dia no dia 

17 de novembro de 2018 com qualquer tempo. 

 A corrida terá distância de 12km, categoria  individual, dupla. Corrida de participação 6 km. 

  

INDIVIDUAL 

 

O atleta individual correrá 12km e 6 km largando da Praia da Pinheira correndo ate o final da 

praia fazendo o retorno tudo em beira mar o trajeto.  

 

 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 

DUPLA MASCULINA (2 atletas do sexo masculino) 

DUPLA FEMININA   ( 2 atletas do sexo feminina) 

DUPLA MISTA (1 do sexo feminina, 1 atleta do sexo masculino) 

 

 

  



PREMIAÇÃO 12 KM 

 

INDIVIDUAL: troféu  para os 5 primeiros geral (masc/fem); 

INDIVIDUAL: troféús para 3 primeiros nas categorias individual. 

DUPLAS: troféus para as 3 primeiras duplas por categorias. 

. 

 

 PREMIAÇÃO 6 KM PARTICIPAÇÃO 

 

Troféu somente para os 5 primeiros na geral masc/ fem 

 

 

 

TROFÉU PARA OS 3 PRIMEIROS CATEGORIA 12 Km MASCULINO 

 

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 49c 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 a 69 anos  

Acima 70 anos 

 

 

 TROFÉU PARA AS 3 PRIMEIRAS CATEGORIA 12KM 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 

Acima 60 anos 

 

  

 

 



 

INSCRIÇÕES 

 
As inscrições poderão ser realizadas através de formulários próprios disponíveis nos Sites: 

www.acorsj.com.br: 

 § Parágrafo Único: O atleta que não retirar o seu KIT na data e horário estipulado pela organização 

ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit; 

 

 

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 e-mail para separa o kit do mesmo. 

 

 

O tamanho da camiseta escolhido pelo participante no ato da inscrição não poderá ser trocado 

em hipótese alguma na hora da retirada do kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem 

rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os 

participan. tes que não cumprirem este artigo;  

 

http://www.acorsj.com.br/


5. A retirada de kits por terceiros, só poderá ser efetivada mediante apresentação do 

comprovante de inscrição com o respectivo recibo de pagamento e cópia (Xerox) do 

documento de identidade do atleta inscrito;  

 

6. No momento da retirada do KIT, todo atleta e/ou responsável deverá conferir o cadastro 

(dados completos) e o seu número de peito;  

7. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. Caso o cadastro do 

atleta esteja incompleto ou incorreto, sua informação pós prova como classificação e 

tempo serão diretamente comprometidas;  

 

8. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição vertical. Observar as 

instruções fornecidas junto ao número de peito;  

9. O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando se 

observar por algum fiscal à falta do uso do chip;  

 

10. O chip de cronometragem .  

 

O uso do chip é somente para atletas de corrida. 

 

 

1° Lote R$ 50,00 (CINQUENTA  REAIS) ate 05/11/2018 

 

IDOSO 

 LOTE UNICO R$ 25,OO ( VINTE CINCO REAIS)  

 
ATENÇÃO:  

 
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. 

O não comparecimento, o mesmo perderá o direito ao seu KIT. 

Após o pagamento da inscrição realizadas, o atleta não terá direito de mudanças de categoria.  

Ex: Se o Atleta estiver inscrito na corrida de 30km, e  queira trocar  para corrida de 8km ou vice 

versa o mesmo pagará uma multa no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

 

 

ATENÇÃO:  

 
Caso 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 resurso por escrito. Sendo esse recurso 



analizado por um júri de 4 representante da comissão organizadora. O valor será devolvido ao atleta, 

caso seu recurso seja aprovado. 

Caso o recurso seja indefirido o mesmo perderá o valor da taxa paga.  

 

ENTREGA DOS KITS 

 

Local a definir 

 

O pagamento somente será aceito através de boleto gerado no site ou cartão. 

 

 

 

IDOSO 

ATENÇÃO IDOSOS. 

 

O idoso paga 50% da inscrição . 

 

 

DA SINALIZAÇÃO DO TRAJETO 

O trajeto será sinalizado através de placas, bandeirinhas e 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 1 ambulâncias ). 

 

 

  

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 de 2hrs 00 será desclassificado. 

 

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. 

Em caso de trocas de bastões fora dois locais indicados. 

 

 

ENCERRAMENTO 

Praia da Pinheira (centrinho) 

 


