REGULAMENTO MEIA MARATONA ASCES-UNITA 60 ANOS
1. DATA DA REALIZAÇÃO

01/09/2019

2. HORÁRIO

2.1 Concentração:

A partir das 06:00
2.2 Largadas:

Percursos de 10.8 km e 21.1 km - 07:00 da manhã
Percursos de 2 km e 5.6 km - 08:00 da manhã
3 – OBJETIVO/FINALIDADE

Comemorar os sessenta anos da Asces-Unita, propiciando a prática do atletismo,
fundamentado na ação socioeducativa, vislumbrando a criação da cultura e do hábito
esportivo, favorecendo o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os
participantes.
4 – LARGADA E CHEGADA

Largada e chegada no pátio de eventos LUIZ LUA GONZAGA, em Caruaru - PE
5 – PERCURSO

Serão ofertadas 4 distâncias no total, divididas em provas de:
2 km, 5.6 km, 10.8 km e 21.1 km
6 – CATEGORIAS POR FAIXAS ETÁRIAS

6.1 Categorias:

1 - MASCULINO
2 - FEMININO
3 - PCD (Pessoa com deficiência), este, exclusivamente, na prova dos 5 km, com
faixa etária única e divididos nas seguintes categorias:
A – Cadeirante (masculino e feminino)
B – Andante inferior (masculino e feminino)
C – Andante superior (masculino e feminino)
D – Deficiente visual (masculino e feminino)

6.2 Faixas etárias para as provas
A – até 20 anos;
B - de 21 a 30 anos;
C - de 31 a 40 anos;
D - de 41 a 50 anos;
E - de 51 ou mais.

6.3 Idade mínima* para cada prova

Idade mínima de 18 anos para a prova de 21.1km.
Idade mínima de 16** anos para a prova de 10.8km.
Idade mínima de 14** anos para a prova de 5.6Km.

Livre para a prova dos 2km.
*completos no ano da prova.
**mediante assinatura de um responsável do termo de responsabilidade.
7 – INSCRIÇÕES

Deverão

ser

realizadas

no

site

www.meiamaratona.asces-unita.edu.br

ou

no

www.corre10.com.br
8 – TAXA DE INSCRIÇÃO

O valor da taxa de inscrição para participação na corrida:

1º Lote com um total de 500 inscrições, no prazo de 18/06/2019 até 19/07/2019, o que
terminar primeiro, no valor de R$ 60,00;

2º Lote com 1300 inscrições, com prazo de 20/07/2019 até 28/08/2019, no valor de R$
80,00.

OBS: os 100 primeiros inscritos no 1º lote, ganharão uma inscrição para o workshop
“Corrida de Rua” durante o “Férias no Campus” que acontecerá no campus II da
ASCES-UNITA no dia 03/07/19 no turno da noite.
9 – PREMIAÇÃO

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de
participação.
b) Os primeiros colocados em cada categoria, faixa etária e prova, receberão, além
da medalha, um troféu.

c) Exclusivamente na prova dos 21.1 km os três primeiros colocados nas categorias
masculino e feminino (6.1) receberão premiação em dinheiro (Item 9.1).

d) O pagamento aos atletas premiados ocorrerá no dia de realização da prova.

9.1 – Premiação 21.1 km

9.1.1 - Geral

1º LUGAR

MASCULINO

FEMININO

R$ 1.500,00 + Troféu

R$ 1.500,00 + Troféu

2º LUGAR

R$ 1.000.00 + Troféu

R$ 1.000.00 + Troféu

3º LUGAR

R$ 500.00 + Troféu

R$ 500.00 + Troféu

MASCULINO

FEMININO

1º LUGAR

Troféu

Troféu

2º LUGAR

Troféu

Troféu

3º LUGAR

Troféu

Troféu

9.1.2 - Por categoria

9.2 –10.8km, 5.6km e 2km (Exceto PCD)
Por categoria e faixa etária

1º LUGAR

MASCULINO

FEMININO

Troféu

Troféu

9.3 – 5.6km na categoria PCD GERAL

CADEIRANTE

1º LUGAR

Troféu

ANDANTE

ANDANTE

DEFICIENTE

SUPERIOR

INFERIOR

VISUAL

Troféu

Troféu

Troféu

10 – PROVA/EVENTO
– Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita),
a pé, de bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação;
– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso
determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na
desclassificação do atleta;
– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que
venham a ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as
medidas serão tomadas para a total segurança dos concorrentes;
– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu
término;

11 – KIT ATLETA (SACOLA, CAMISETA, NÚMERO DE PEITO E CHIP).

11.1 Composição do kit:


Camisa do evento;



Envelope com chip e indicativo de utilização;



Numeral de corrida (deverá ser fixado na camisa, na altura do peito);



4 alfinetes.

11.2 Retirada do kit


Quando da retirada do chip, o corredor deverá conferir seus dados pessoais;



Não serão aceitas reclamações depois da retirada do chip;



O uso do chip é obrigatório aos corredores que o receberem, acarretando a
desclassificação do mesmo que não o utilizar.



Os kits estarão disponíveis para retirada exclusivamente no Campus II da
Asces-Unita nos seguintes dias e horários:

De 28/08/2019 à 30/08/2019
Horário: 08:00 ás 21:00 h.


NÃO será entregue nenhum kit no dia da corrida;

12 – APURAÇÃO/RESULTADOS DA CORRIDA

A apuração da prova será por meio do sistema chip.

A organização da prova divulgará os resultados em até 72 horas após o término da
prova. O mesmo estará disponível no site: www.meiamaratona.asces-unita.edu.br ou
no www.corre10.com.br

ATENÇÃO:

O uso adequado do chip é de responsabilidade do corredor.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de
inscrição não será reembolsada.
2. No ato da inscrição, o corredor concordará com as condições estipuladas neste
regulamento e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar
da corrida.
3. O atleta que não retirar o seu chip, ou que utilizá-lo de maneira imprópria, não terá
seu resultado registrado.
4. Independente do controle de trânsito, os corredores deverão manter-se dentro do
percurso conforme orientação dos fiscais. A não obediência poderá levar à
desclassificação do corredor.
5. A corrida será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque
em risco a segurança dos corredores, decisão e condição que será julgada pelos
coordenadores gerais da corrida.
6. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o corredor da corrida.
7. A organização disponibilizará para os corredores inscritos o atendimento médico no
local da corrida, com ambulâncias e recursos necessários para os primeiros
socorros. Caso seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os
custos serão de responsabilidade do corredor.
8. A organização da corrida não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que
os corredores venham sofrer, antes, durante e após o evento.

9. A cerimônia de premiação será realizada no mesmo local da corrida, logo após seu
término.
10. Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da corrida deverá ser feita por
escrito à organização, em até 3 dias após a primeira publicação do resultado no
site.
11. A organização da corrida reserva-se o direito de comercializar fotos e filmagens
oficiais da corrida, com imagens dos participantes.
12. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora da MEIA MARATONA ASCES-UNITA 60 ANOS, cabendo a ela
arbitrar sobre qualquer assunto da competição.

14. DÚVIDAS - EMAIL:
meiamaratona@asces.edu.br

