DESAFIO DE CORRIDA 2014
REGULAMENTO DE PROVA
INFORMAÇÕES GERAIS
A DESAFIO DE CORRIDA 2014 será realizado no dia 30 de novembro de 2014,
domingo, com largada única às 8h em distâncias de 3km, 5km, 10km e 15km.
Local: Ginásio Municipal de Esportes “Professor Hugo Ramos” - Avenida
Professor Ismael Alves dos Santos, 560, Mogilar, Mogi das Cruzes – SP (Avenida
Cívica).
Entrega de kit opcional:
GERAL: sábado, 29/11, na unidade da FlexPé Sport em Mogi das Cruzes (Rua
Presidente Rodrigues Alves, 410, Centro), das 10h às 18h
NO DIA DO EVENTO: domingo, 30/11, no Ginásio Municipal de Esportes
“Professor Hugo Ramos” (Avenida Professor Ismael Alves dos Santos, 560,
Mogilar, Mogi das Cruzes – SP), das 6h às 7h30
EVITE TRANSTORNOS E RETIRE O SEU KIT ANTECIPADAMENTE
RETIRADA DE CHIP/NÚMERO
- Apresentar documento de identificação e comprovante de pagamento;
- Os Primeiros colocados na Meia Maratona FastRun estão automiaticamente
inscritos na prova de 15Km, bastando apresentar documento de identificação,
essa inscrição é intransferível.
- No caso de retirada de chip por terceiros, somente mediante cópia do RG do
titular da inscrição;
- Alterações de prova só serão aceitas mediante disponibilidade, já que as cores
de numeração são diferentes, e é preciso cancelar uma inscrição para efetivar
outra. Observação: será cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) como taxa de
transferência de prova;
- Corredores com menos de 60 anos que utilizarem o desconto “melhor idade”

pagarão a diferença no ato da retirada do kit ou terão sua inscrição cancelada.

GRADE DE CAMISETAS
- Não há garantia do tamanho da camiseta. A grade é formada com base
percentual com referência em provas já realizadas.

REGULAMENTO
- No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e concordar que
leu o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo;
- Ao se inscrever, o inscrito declara participar de livre e espontânea vontade para a
prova e aceita as condições de participação colocadas abaixo;
- A idade mínima de participação é de 18 anos para a prova de 10km e 16 anos
para prova de 5km;
- Ao se inscrever, o CORREDOR assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
evento;
- É obrigatório o uso de número de peito pelo corredor inscrito para suporte e
identificação. Os corredores sem numeral, mesmo com chip no tênis, não
adentrarão na área de chegada;
- Ao se inscrever, o CORREDOR disponibiliza seus dados e autoriza aos
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que a qualquer
tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro
fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência;
- Cada competidor será fornecido um chip. O corredor deverá seguir as
orientações de utilização constantes no verso do numeral, NÃO AMASSE ou
DOBRE o chip;
- A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição, ou seja
inscritos em 10km que correrem 5km serão desclassificados;
- O participante da prova cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier
a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou
divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo;
- O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética, e treinou adequadamente para o evento. Recomendamos rigorosa
avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os
participantes;
- O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua
condição física e seu desempenho e julgando por si só, ou se deve ou não

continuar ao longo da competição. O diretor de prova pode, segundo
recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o participante a
qualquer momento;
- A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no
entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de
ambulância e médico para primeiro atendimento, com a remoção a continuidade
de atendimento será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta;
- O atleta ou seu acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema
de atendimento médico (remoção, transferência, hospital, serviço de emergência e
médico, entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta
ou indireta sobre as consequências desta decisão;
- Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a
equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o
motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
participantes venham a sofrer durante a sua participação;
- A organização, seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por
prejuízos ou danos pessoais ou morais causados pelo atleta inscrito na prova, a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos, de única e exclusiva
responsabilidade do mesmo;
- A organização pode alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio
aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações no
momento da retirada do kit.;
- O atleta deverá observar o trajeto e a sinalização/orientação dos staffs, não
sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar vantagem;
- Os organizadores poderão suspender o evento por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo, casos fortuitos ou de força maior;
- Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, à organização após a
divulgação dos resultados no local da prova;
- Realizada a premiação do evento, o resultado se dá como homologado, ou seja,
não faremos qualquer alteração ou retificação após a premiação;
- A prova será realizada em qualquer condição climática, entretanto, poderá ser
cancelada caso as condições ponham em risco a integridade física dos
participantes;

- Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível
de desclassificação;
- O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização, ou pular a
grade no momento da largada estará passível de desclassificação;
- Supervisão do evento se dará pela Federação Paulista de Atletismo, que
homologará os resultados através da aferição do chip e Observação/anotação de
seus árbitros;
- Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que
terá decisão final;
- Após a prova será emitida a listagem provisória de resultados. Caso haja
discordância do resultado, deverá ser entregue recurso escrito com a alegação do
erro ao diretor de prova que julgará a procedência ou não do erro. Após
premiados, daremos como resultado oficial, não será feita correção ou retificação
de resultado;
– Os corredores terão números de peito coloridos por prova, largar fora de sua
prova ou realizar trajeto de outra prova de cadastro resultarão na desclassificação.
PARTICIPAÇÃO DE CORREDORES SEM INSCRIÇÃO
A prova é devidamente reconhecida e homologada por entidades
municipais, Prefeitura de Mogi das Cruzes (Autorização de Interdições e Defesa
Civil), Corpo de Bombeiros (AVCB), Federação Paulista de Atletismo (Alvará),
recolhe as devidas custas para sua realização e todos os corredores devidamente
inscritos estão sob proteção securitária.
Nessa condição, não permitiremos a passagem no pórtico de chegada de
corredores, sem a devida identificação de inscrição na prova, número de peito,
devidamente posicionado.

PREMIAÇÃO E CATEGORIAS
Observação: a data referência para composição das categorias de faixa etária
será 31/12/2014, ou seja, será considerado ano de nascimento.
A classificação será por tempo bruto (tiro de largada até a passagem sobre a
chegada) para os 3 primeiros colocados geral masculino e feminino e por tempo
líquido (passagem na largada e passagem na chegada) para as categorias de
faixa etária.
3KM – DESAFIO DA INCLUSÃO
Categoria única – caso necessário, a aferição será realizada no dia da prova.
MASCULINO ACIMA DE 100kg
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR

FEMININO ACIMA DE 80kg
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR

5KM - DESAFIO DA AMIZADE
Premiação em equipes – soma dos 3 melhores tempos da equipe
MASCULINO E FEMININO
1º AO 5º LUGAR - 1 TROFÉU PARA EQUIPE
Categoria PNE (disponível apenas para a distância de 5km)
MASCULINO E FEMININO
1º AO 10º LUGAR - INDEPENDENTE DA CATEGORIA
MASCULINO
16/17 ANOS
FEMININO
16/17 ANOS

10KM
Geral – Brinde surpresa para o 1º lugar (caso seja batido o tempo líquido)

MASCULINO E FEMININO
1º LUGAR 31:00 (M) 36:00 (F)
Faixa etária – Troféus para o 1º lugar (podium único para todos os vencedores) e
brinde surpresa (caso seja batido o tempo líquido)
MASCULINO
18/24 ANOS - 34:00
25/29 ANOS - 33:00
30/34 ANOS - 33:00
35/39 ANOS - 34:00
40/44 ANOS- 34:00
45/49 ANOS - 35:00
50/54 ANOS - 35:00
55/59 ANOS - 37:00
60/64 ANOS - 39:00
65/69 ANOS - 44:00
ACIMA DE 70 ANOS- 51:00

FEMININO
18/24 ANOS - 47:00
25/29 ANOS - 44:00
30/34 ANOS - 45:00
35/39 ANOS - 46:00
40/44 ANOS - 47:00
45/49 ANOS - 47:00
50/54 ANOS - 53:00
55/59 ANOS - 53:00
ACIMA DE 60 ANOS - 53:00

15KM
GERAL
MASCULINO E FEMININO
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
FAIXAS ETÁRIAS - TROFÉUS 1º AO 3º LUGAR
MASCULINO
FEMININO
18/24 ANOS
18/24 ANOS
25/29 ANOS
25/29 ANOS
30/34 ANOS
30/34 ANOS
35/39 ANOS
35/39 ANOS
40/44 ANOS
40/44 ANOS
45/49 ANOS
45/49 ANOS
50/54 ANOS
50/54 ANOS
55/59 ANOS
55/59 ANOS
60/64 ANOS
ACIMA DE 60 ANOS
65/69 ANOS
ACIMA DE 70 ANOS

MAIOR EQUIPE INSCRITA NA PROVA
Observação: não serão realizadas correções de nome de equipes no dia e após a
prova.
INSCRIÇÕES
Rede FlexPé – Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá
Site FlexPé: www.flexpe.com.br
Site Minhas Inscrições (incluso taxa de serviço)
ou diretamente pelo Facebook: www.facebook.com/flexpe/app_215564788571118
VALORES
Geral
R$ 55,00* – até 30/09
R$ 60,00* – de 01/10 a 31/10
R$ 65,00* – de 01/11 a 23/11
R$ 75,00* – após o dia 23/11 (mediante disponibilidade de vaga)
R$ 105,00* – no dia do evento (mediante disponibilidade de vaga)
Acima de 60 anos e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (apresentar
documento de identificação)**
R$ 30,00* – até 30/09
R$ 32,50* – de 01/10 a 31/10
R$ 35,00* – de 01/11 a 23/11
R$ 40,00* – após o dia 23/11 (mediante disponibilidade de vaga)
R$ 55,00* – no dia do evento (mediante disponibilidade de vaga)
*R$5,00 de cada inscrição serão doados para a AACD
** Corredores que fornecerem informações incorretas ou falsas terão a inscrição
cancelada e sem retorno do valor pago.
ATENÇÃO: as inscrições na internet se encerrarão no dia 23/11. Após esse
período, as inscrições serão realizadas somente na Rede FlexPé.

MAIS INFORMAÇÕES
(11) 4725-1456
corridasflexpe@gmail.com
SUPORTE DE INSCRIÇÃO
atendimento@appticket.com.br
http://www.flexpe.com.br/eventos/ | http://www.facebook.com/flexpe

