22ª CORRIDA DA LUA – REGULAMENTO GERAL
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A 22.a CORRIDA DA LUA, é um evento esportivo realizado pela Proworld Promoções LTDA CNPJ 01.555.104/0001-25,
que será realizada em 10/03/18, às 20H00, Na Praça Arautos da Paz – Av. Heitor Penteado s/n – Taquaral, nas distâncias
de 10Km (corredores) e 6,0 Km (corredores/caminhantes) por atletas regularmente inscritos, conforme Regulamento
Geral das Provas de Rua FPA referentes a provas “Aspirante II”;
OBS: A organização recomenda a chegada ao local com o mínimo de uma hora de antecedência, devido aos bloqueios
de vias públicas que ocorrem em função do evento;
INSCRIÇÕES: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para o Pelotão Geral, R$ 60,00 (sessenta reais) para caminhantes e de R$
95,00 (noventa e cinco reais) para o Pelotão Star. O período de inscrição encerra-se em 03/03/2018 ou sem aviso prévio quando
for atingido o limite de inscritos totais previstos para o evento;
POSICIONAMENTO PARA LARGADA: Deverá obedecer aos critérios de tempo de conclusão da prova informado no ato da
inscrição conforme seu nível de condicionamento e serão posicionados em 6 (seis) grupos na seguinte ordem: A - Pelotão Star
(para 6 e 10 Km); Ritmos: B -Abaixo de 4 minutos/quilometro; C - Abaixo de 5 minutos/quilometro; D - Abaixo de 6
minutos/quilometro; E -Acima de 6 minutos/quilometro; e Portão F - Caminhantes;
RETIRADA DOS KITS: Serão entregues, no Planetário do Parque Portugal – entrada pelo Portão 7 do Parque (próximo ao
Ginásio de Esportes) no dia 10/03/2018 - sábado das 9:00 as 17:00 horas mediante apresentação de comprovante de inscrição
e documento de identidade. Os chips descartáveis destinados a apuração dos resultados serão entregues no ato da retirada dos
kits somente aos corredores. Não serão realizadas entregas de kits fora deste período.
KITS/CHIPS EM DOMICÍLIO: Atletas que desejarem receber seus kits em domicílio deverão realizar suas inscrições até
o prazo limite do dia 10/02/2018, somente com opção explicita através do(s) site(s) de inscrição para o evento, explicitando a
opção do recebimento do kit em domicílio inscrição e realizando o pagamento da taxa de Correios no valor de R$ 25,00 (vinte e
cinco reais) por atleta.
EQUIPES: Para premiação e agrupamento de chips serão considerados apenas grupos com mais de 15 atletas, inscritos de
uma só vez através da Central de Atendimento, até o dia 25/02/2017. As equipes inscritas após esta data deverão ter os
kits/chips retirados individualmente pelos componentes da mesma.
PREMIAÇÃO 10 Km Geral (Masculino/Feminino): Troféus aos 5 primeiros; Faixas Etárias 10 Km* ( mínimo 16 anos na data
do evento): Mini troféus aos 3 primeiros colocados das faixas etárias Masculino: 16/19 anos; 20 a 29; 30/39; 40/49; 50/59;
60/64; 65/69 e acima de 70 anos e Feminino: 16 a 19 anos; 20 a 29; 30/39; 40/44; 45/49 e acima de 50 anos (*Data base: Dia
do evento).
6.1- PREMIAÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS: Será disponibilizada para entrega ou retirada pelos premiados após a divulgação do
resultado oficial do evento 72 horas após o evento. Contestações de resultados serão aceitas até no máximo 36 horas após a
publicação do resultado do evento no site do Correio Popular ou chiptiming.com.br/corridadalua/resultados;
6.2- PREMIAÇÃO 6 Km: Prova participativa para inscritos com idade mínima de 14 anos na data do evento e com premiação
apenas aos 5 vencedores Masculino e Feminino Geral. Os demais tempos e classificação serão publicados apenas com a
finalidade informativa e de forma geral, sem distinção e/ou classificação por faixa etária;
6.3- PREMIAÇÃO EQUIPES: Troféus para as equipes mais numerosas de Campinas e Visitantes;
6.4- PREMIAÇÃO PARTICIPATIVA: Serão premiados com brindes extras atletas que participarem com camiseta do evento.
Para tanto, estes deverão ser fotografados durante sua participação na prova com camiseta e número de peito da edição 2018
da Corrida da Lua e tenham sua foto publicada na edição de fecho da 22.a Corrida da Lua. Estas fotos, num total de 20 atletas,
serão escolhidas de forma aleatória pela organização;
6.5- MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO: A todos os concluintes na dispersão do evento mediante entrega do vale medalhas
existente no número de peito.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
A organização é soberana para decisões e faz a todos saber que:
7.1- Se reserva no direito de atrasar, cancelar ou modificar o evento sem qualquer direito a reclamação ou ressarcimento, desde
que julgue necessário e pertinente às condições de clima e/ou segurança;
7.2- Não se responsabilizará por quaisquer extravios de materiais ou prejuízos que porventura ocorram ao atleta durante a
participação destes no evento, inclusive eventos relacionados à sua saúde, que está declarada apta a esta participação
conforme termo de responsabilidade assinado pelo atleta ou preposto no ato da inscrição;
7.3- O correto preenchimento da ficha de inscrição é de responsabilidade do atleta e qualquer equivoco em informações quanto
a dados que interfiram no resultado do evento e/ou posicionamento do atleta para a largada serão de sua inteira
responsabilidade e passível de desclassificação do mesmo. Atletas que não informarem seu ritmo de prova serão cadastrados
no maior intervalo disponível (Acima de 6 (seis) minutos/quilometro);
7.4- Realizará o evento sob qualquer condição de tempo desde que não comprometa a segurança da prova;
7.5- Possibilitará a opção dos tamanhos das camisetas que compõem os kits dos atletas, porém em caso de não escolha no ato
da inscrição a camiseta será do tamanho M. Sujeito a disponibilidade de estoque.
7.6- A inscrição é intransferível, tanto no aspecto da distância optada quanto à sua titularidade
7.7- O tempo máximo para a conclusão da prova é de 1H40 Min, após o que o haverá liberação do viário para trânsito de
automóveis e a desmontagem da estrutura de atendimento;
7.8- Toda e qualquer comunicação com a administração do evento para sanar eventuais dúvidas devem ser dirigidas ao
seguinte endereço eletrônico: prodlua2018@gmail.com;
7.9- Todos os inscritos concordam com este regulamento e nada tem a reclamar sobre as condições gerais da prova,

