4ª CORRIDA SÃO JOÃO PAULO ll – LINHARES - ES
APRESENTAÇÃO:
4ª CORRIDA SÃO JOÃO PAULO ll – LINHARES – ES 2019
A Paróquia São João Paulo ll vai realizar a 4ª corrida rústica dentro da festa do padroeiro, o
evento vai proporcionar um momento de lazer, esporte e interação entre membros da
paróquia e demais participantes de outras localidades vizinhas. E realizaremos a 1ª corrida
das crianças e adolescentes,”corrida kids Joaopauloll” parte do valor dinheiro arrecadado
no evento será em prol a construção do centro pastoral da paróquia. Será realizado dia 13
outubro de 2019 as 08h00min, percurso de 08 km.

LOCAL DE LARGADA / CHEGADA: MATRIZ SÃO JOSÉ
VALOR DA INSCRIÇÃO: O valor da inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais). Atletas do sexo
masculino com idade igual ou superior a 60 anos e atletas do sexo feminino com idade igual ou
superior a 55 anos, de acordo com o disposto no artigo 23 da Lei Federal nº. 10.741, de
01/10/2003, terão desconto de 50% sobre o valor da inscrição.Este ano teremos a inscrição
opcional com camisa( 45,00) categoria kids valor unico com camisa R$ 25,00(vinte e cinco reais)
OBS; Para incentivar os paroquianos da paroquia na pratica do esporte, será pago metade da
inscrição sem camisa.
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: As inscrições da 4ª Corrida São João Paulo II e 1ª kids joaopauloll
– Linhares – ES, serão realizadas no site: www.capeaotime.com.br, na Auto Escola Cristo Rei
(27) 3373-5533 na Secretaria Paroquial (27) 3372-3334.
A inscrição é intransferível.
Informações: Reges 9 9967-4036 / Jhonatas 99764-2643.
PREMIAÇÃO:
1. Todos os atletas receberão uma medalha de participação do evento após cruzarem
a linha de chegada.
1. Os primeiros Três atletas das categorias: Geral Masculino e Geral Feminino
receberão um troféu e o valor em dinheiro, que sera disponibilizado pela organização do evento.
2. Os primeiros Três colocados de cada faixa etária também receberão um troféu.
3. Os atletas mais idosos das categorias gerais masculinos e gerais femininos
receberão um troféu.
4. Os primeiros atletas (ambos os sexos), com necessidades especiais que cruzarem a
linha de chegada receberão troféu.
5. Os primeiros Três Paroquianos (ambos os sexo) receberão troféu.
6. Premiação para equipe com maior número de participantes.
7. A categoria crianças e adolescentes,todos receberam medalhas.

FAIXAS ETÁRIAS:
16/19 anos

35/39 anos

50/54 anos

20/24 anos

40/44 anos

55/59 anos

25/29 anos

45/49 anos

60/64 anos

Categoria kids;

Acima de 65 anos

07/08 anos 09/10 anos 11/12 anos 13/14 anos

ESTRUTURA: O evento contará com uma estrutura que promove conforto e segurança para os
participantes, com postos de hidratação com água e um carro a disposição caso de urgência
medica; um locutor com sonorização; banheiros na largada e chegada.
IMPORTANTE: para garantir a total segurança para os corredores, parte das pistas do percurso
da corrida serão isoladas pelos membros da organização e Agentes de Transito.
LOCAIS DATAS E HORÁRIOS:
Retirada de Kit do corredor – O kit do corredor conterá: uma camisa(opcional na inscrição)
alusiva ao evento, um número de competição fornecido pela organização, que deverá ser fixado
na camisa do atleta com os alfinetes e não pode ser recortado ou sofrer qualquer alteração. Ele
é personalizado e de uso pessoal.
O Kit deverão ser retirados nos seguintes dias e locais:
Dia: 12/10/2019 (Sábado)
Local: Matriz São Jose
Horário: 12h00min às 17h00min
Dia: 13/10/2019 (Domingo)
Local: Matriz São Jose Local do evento
Horários: das 06h00min às 07h00min.
Abertura dos Trabalhos no dia da corrida – As 06h00min com apresentação do evento.
Aquecimento dos atletas – As 07h40min horas com Largada as 08h00min horas todas as
categorias.
Largada da Corrida:
Às 08h00min – Para todas as Categorias.
Premiação da Corrida – Acontecera assim que ultimo corredor cruzar faixa.
Encerramento dos Trabalhos - As 11h30min.
Das Outras Informações
Haverá um guarda-volumes próximo ao pórtico de largada/chegada, para receber a
bagagem/material dos atletas. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto
deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia aos participantes.

A organização irá disponibilizar aos participantes do evento carro particular para prestação de
primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de
emergência hospitalar será efetuado na rede pública.
Haverá quatro postos de distribuição de água: Na largada/chegada, nas proximidades dos km
2.0, 4.0 e 6.0.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a
orientação dos participantes.

Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e
apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados.

Recomendamos aos participantes da 4ª Corrida São João Paulo II a realização de uma
rigorosa e completa avaliação médica prévia à participação no evento.
A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam
por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova a terceiros ou a outros
participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até
trinta minutos após a divulgação diretamente à coordenação técnica.
Ao participar da 4ª Corrida São João Paulo II, o atleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento Oficial, participando por livre e espontânea
vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da sua participação na prova antes, durante e depois da mesma.
O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e
seu desempenho e julgando por si só, se deve ou não continuar ao longo da competição.
Ao participar da 4ª Corrida São João Paulo II – Linhares 2019, cada participante está
incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos,
filmes, rádios, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação,
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum
ônus aos organizadores, patrocinadores ou meios de comunicação. Filmes e fotografias relativos
à 4ª Corrida São João Paulo II têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de
divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à
aprovação dos organizadores da prova por escrito.
A prova será realizada com qualquer condição climática, a menos que fatos (meteorológicos)
extremos impossibilitem a sua realização.
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão analisadas pela Comissão Organizadora de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Os menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável na Inscrição e na Corrida.
Sendo de total responsabilidade sobre os mesmo.
O Número de peito deve estar fixado e visível, para apuração no final da corrida.
A apuração é feita manual pelos fiscais de prova.

A 1ªcorrida kids joaopauloll,os pais ou responsáveis devem estar atentos as chamada pra
inicio das provas e entrega das medalhas.
REGULAMENTO OFICIAL
Art. 1º - A 4ª Corrida São João Paulo II 2019 é uma iniciativa da Paróquia São João Paulo II –
Diocese de Colatina é realizada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Linhares,com os
agentes de transito e patrocinadores do comercio e industrias da região.

PERCUCURSO:
Art. 2º - A corrida será realizada no dia 13 de outubro 2019 (Domingo). Sua distância será de 08
km, e terá duração máxima de 2 horas.A categoria kids terá percuso de 100/200/300 e 500mts.
Art. 3º - O atleta deverá correr sempre na pista destinada aos atletas, no percurso demarcado
pela organização.
Art. 4° - Os atletas que concluírem a prova receberão medalha. Os Três primeiros atletas nas
categorias e faixa etária receberão troféu, e troféu pra maior equipe OBS: Não haverá entrega
de premiação para categoria e faixa etária duplicada.
INSCRIÇÕES:
Art. 5º - No ato da inscrição cada participante estar de acordo com termo de responsabilidade da
prova e ler o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento do mesmo e aceitando os
termos do mesmo, que esta no Site: www.capeaotime.com.br
Art. 6º - A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, em qualquer situação.
Art. 7º - Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, a partir de 16 anos completos
até aquela data, regularmente inscritos. OBS: Menores acompanhado de Pais ou
responsáveis.
Art. 8º - O período de inscrições será de 20 julho a 11 de outubro de 2019, podendo terminar
antes do prazo previsto caso atinja o número máximo de atletas inscritos limitados a 150
participantes.
Art. 9º - O valor da inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais) que devem ser pagos em espécie no ato
da inscrição feita no site: www.campeaotime.com.br, através de cartões de créditos ou boleto
bancário. Secretaria Paroquial e Auto Escola Cristo Rei.
Art. 10º - Não haverá reembolso de inscrição.
ENTREGA DE KIT DO CORREDOR:
Art. 11º - O kit do corredor contendo a camisa somente para opiçao c/ camisa, inscritos
no evento. Será aos demais inscritos entregue o kit sem a camisa e o numero de peito. A todos,
a inscrição só será efetuada mediante documento oficial de identificação com foto a partir no dia
12/10/2019 (Sábado), das 12h00min a 17h00min horas.

Local: Dia: 12/10/2019 (sábado), Local: Matriz São Jose, Endereço: Avenida João Bonicenha
s/n°, Bairro: São José, Local da Prova das 12h00min as 17h00min horas. Dia da prova das 06h
as 7h.

. Parágrafo 1º - A entrega acontecerá somente nestas datas, locais e horários, não havendo
entrega após o horário estabelecido.
Parágrafo 2º - O kit conterá uma camisa pra opiçao c/ camisa, ao evento, um número de
competição fornecido pela organização, que deverá ser fixado na camisa do atleta com os
alfinetes e não pode ser recortado ou sofrer qualquer alteração. Ele é personalizado e de uso
pessoal.
Parágrafo 3º - É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova e o
mesmo não poderá ser alterado, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não
cumprirem este artigo.

