ACORPH-Associação dos Corredores de Rua de Palhoça/SC.

Regulamento da prova
22ª Corrida Tradicional Praia da Pinheira
Prova
1. A 22ª Corrida Tradicional Praia da Pinheira será realizada no Domingo, dia 25 de
Fevereirode 2018, na praia (Centrinho) – Palhoça/SC
2. A largada será realizada às 10hs.
3. A competição será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada
em caso de catástrofe que ponha em risco a integridade física dos participantes.
4. O percurso da corrida terá uma distância total de 5 km.
5. A corrida terá duração máxima de 1:30hs.
6. Não haverá posto de água no percurso, na chegada os corredores terão a sua
disposição água gelada e frutas.
7. A inscrição para esta prova será feita através do site www.focoradical.com.br e terá o
seguinte custo:
Pagamento 1ºlote e único até os200 primeiros inscritos – R$ 30,00 Individual + taxa
*No dia da prova, haverá inscrição, caso não tenha sido completada pela Focoradical
8. A inscrição da prova é pessoal e através da compra de sua camiseta.
9. Ao se inscrever para esta prova o atleta assume que concorda com este regulamento.
10. Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito estado
de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de
sua participação na prova.
11. Ao se inscrever para esta prova os atletas cedem todos os direitos de utilização de sua
imagem.
12. A entrega da Camiseta será realizada no dia da prova, 25/02/2018, até 30 minutos
antes da Largada.
13. Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada com a camiseta do
Evento,receberão medalhas de participações.
14. Toda atitude anti-desportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação.
15. O atleta deverá pegar sua Senha (Bastão) no retorno do percursoe se manter dentro
dos limites balizados, sob pena de ser desclassificado.
16. É expressamente proibida a ultrapassagem de qualquer atleta no “funil” de chegada,
sendo passível de desclassificação imediata pelaComissão Organizadora da
ACORPH - Associação dos Corredores de Rua de Palhoça/SC.
17. Premiação GERAL MASC/FEM.
Os Atletas receberão Troféus até o 22º Lugar no pódio. e Troféus para os Atletas mais
Idosos. (Masc/Fem)
Categorias Infantil – (Até 15 Anos) troféus para os Primeiros Lugares e Medalhas do 2º ao
5º Lugar. (Gratuito)

