REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA DOS
Inspetores Penitenciários de Linhares
Art. 1º - O objetivo principal do evento é incentivar a prática
da atividade física por meio da Caminhada/Corrida, seja
por competição ou por lazer.
Art. 2º - O evento é aberto aos Inspetores Penitenciários e
demais membros da sociedade civil e obedecerá a seguinte
programação: • Percurso: Largada na Linha Verde, indo até
o Presídio (PRL), voltando a Linha Verde completando o
percurso com uma volta na mesma; • Distância: 5 milhas (
8km) ; • Concentração: 07h00min; • Largada: 08h e 00min.
Art. 3º - Não será permitido qualquer tipo de
acompanhamento de outro corredor a pé, de bicicleta ou
motorizado, caracterizando o Pacing, sob pena de
desclassificação. O Atleta deverá correr sempre na pista
destinada aos Atletas, no percurso determinado pela
organização.
Art. 4º - A organização do evento solicitará o apoio da
equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros de Linhares,
bem como o apoio dos agentes de Trânsito. Parágrafo
Único - Caso ocorra qualquer intercorrência durante o
evento, os atletas serão deslocados para o Pronto
Atendimento – Hospital Geral de Linhares (HGL)
Art. 5º - Haverá 2 (dois) pontos de distribuição de água
mineral ao longo do percurso, bem como na largada e
chegada dos atletas.
Art. 6º - Será cobrado o valor de R$ 40,00 (Quarenta reais)
como taxa de inscrição dos participantes, para quem se
inscrever até o dia 31/12/2017, a partir do dia 01/01/2018 ,

a taxa será R$ 50,00 ( Cinquenta Reais) obs.: será cobrado
meia inscrição para os Atletas acima de 65 anos.
Art. 7º – Os participantes terão direito a receber 01 (um) kit
para cada inscrito, composto por camisa, Número de Peito,
medalha (terá direito a medalha quem concluir o percurso) ,
troféus para os ganhadores, conforme art. 11º deste
regulamento e frutas na chegada.
Art. 8º - As inscrições serão realizadas pelo site:
www.campeaotime.com.br, pelo Telefone: 027 99930-3309
( Regiano) , a partir do dia 06/11/2017, até o dia
25/01/2018, ou até atingir o total de 200 inscritos.
Art. 9° – Os inscritos deverão comparecer para retirar os
kit`s de participação no dia 24/02/2018 (sábado), das 12:00
às 16:00 horas, na Linha Verde ( Lagoa do Meio) ,
mediante apresentação do documento de identidade, bem
como comprovante de pagamento. Parágrafo Único - Não
haverá entrega do kit de participação após o dia e o horário
acima estabelecidos.
Art. 10º – Parágrafo 1º - No FUNIL, antes da chegada, o
inscrito NÃO poderá ULTRAPASSAR outro competidor,
devendo continuar caminhando até o final do mesmo.
Parágrafo 2º - O Atleta que não acessar o local de largada
estará automaticamente desclassificado.
Parágrafo 3º - Além do controle na largada, haverá mais
pontos de controle no trajeto onde a passagem dos Atletas
é obrigatória.
Parágrafo 4º - O atleta inscrito irá devolver na chegada, a
etiqueta ou senha, para retirada da medalha de
participação. A não devolução inviabilizará de receber a
medalha de participação, ou qualquer outra premiação.

Parágrafo 5º - Somente serão premiados os atletas que
usarem obrigatoriamente o número fornecido pela
organização da prova.
Parágrafo 6º - A entrega da premiação será realizada no
mesmo dia da prova, após aproximadamente 40 minutos
da chegada dos primeiros colocados.
Parágrafo 7º - A prova será realizada com qualquer
condição climática e meteorológica.
Art. 11º - a) Serão premiados: os 03 (três) primeiros
colocados (masculino e feminino), da categoria Inspetores
Penitenciários, com troféus personalizados;
b) os 03 (três) primeiros colocados (masculino e feminino)
da categoria Público Geral, com troféus personalizados;
c) os demais participantes que completarem a prova,
receberão medalhas de participação padronizadas;
d) Bem como os 03 ( três) primeiros colocados por Faixa
etária, serão premiados com troféus personalizados,
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Art. 12º - Os casos omissos neste regulamento serão
resolvidos por inteiro critério da comissão organizadora da
prova. Informações adicionais: (27) 99930-3309, das 12 às
18 horas

