ETAPA MORRO SANTO ANTÔNIO CARAGUATATUBA/SP  CIRCUITO RENSZ DE CORRIDA DE RUA.
1.1 – A etapa VOLTA NOTURNA AO MORRO SANTO ANTONIO do CIRCUITO RENSZ DE CORRIDA DE RUA será realizada na cidade de Caraguatatuba, estado de São Paulo.
1.2  A realização e organização desse evento estão sob a responsabilidade da empresa MT RUN SPORTS.
1.3 – As corridas do CIRCUITO RENSZ, no seu regulamento, estão em conformidade com a Norma 07 de Corridas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para
reconhecimento de Corridas de Rua em nível nacional, doravante denominada EVENTO.
2. DOS PERCURSOS
2.1  Serão realizados na etapa os percursos de 7K DE CORRIDA além da Caminhada de 5K e a Corrida Kids.
Para corrida Kids, quando houver, serão determinadas distâncias de 50m, 200m e 300m de acordo com as faixas etárias até 06 anos, 07 á 11 anos e 12 á 14 anos.
3. DA DATA E HORA
3.1  26 de JANEIRO de 2018
LOCAL – PRAÇA SENSORIAL – CIDADE JARDIM
ETAPA 4 –
Largada Kids – 19h30
Largada geral 7K de Corrida e 5K de Caminhada as 20h

3.2 – Todos (as) os (as) atletas deverão concluir as provas no tempo máximo estabelecido para cada etapa sendo 90min para os 7K de Corrida e 90min para os 5K de Caminhada, expirado este
prazo todo o esquema de segurança, infra  estrutura e atendimento médico serão desativados e serão recolhidos todos os materiais referentes ao percurso.
3.3  A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de largada para eventuais alterações nos respectivos horários.
4. DOS PARTICIPANTES
4.1  Só participarão do EVENTO os ATLETAS devidamente inscritos.
4.2  A idade mínima para participação a ser considerada para o atleta é de 16 anos e para as categorias etárias aquela que ele terá em 31 de dezembro de 2019.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. – As inscrições serão realizadas dentro do período de 29/11 a 05/01 não sendo possível realizar inscrição após o prazo, limitada a idade mínima conforme item 4.2, seguindo as
determinações do regulamento da organização.
5.2  As inscrições são limitadas a 600 (seicentos) atletas para todo o evento.
5.3  As inscrições encerrarão no último dia de prazo definido para a etapa ás 23h59 ou no momento em que for atingido número máximo de participantes.
5.4  A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas e estruturais sem prévio aviso.
5.5  Taxa de inscrição: 7 K de Corrida e da Caminhada, R$ 60,00, Corrida Kids R$ 40,00 para lote único.
5.6  Os Atletas idosos (60 anos acima) terão 50% de desconto em relação aos valores descritos acima.
5.7  Local e Processo de inscrição: as inscrições deverão ser realizadas através da internet pelos sites credenciados e autorizados a serem divulgados pela página oficial do evento no
facebook e todos os outros meios de mídia social disponibilizados.
Os munícipes de Caraguatatuba terão as inscrições realizadas presencialmente nas lojas da Rensz em Caraguatatuba de 29/11 a 10/01 ou encerramento das vagas das 10h às 18h00 de
segunda a sábado.
a) – A inscrição só será concluída após o pagamento do boleto ou cartão e recebimento por email de confirmação, que deverá ser impresso para apresentação na retirada de Kit.
5.8 – Não haverá devolução de inscrição em hipótese alguma (casos especiais serão decididos pela organização)
5.9 – Para as inscrições, o site responsável cobrará uma tarifa de comodidade, pela inscrição online, conforme valores dos itens anteriores que remunera não só os custos da inscrição online,
mas também garante segurança e conveniência à transação realizada pelo atleta. A tarifa remunera exemplificadamente:
1) Controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras;
2) Sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes;
3) Disparo de email de confirmação de pedido de compra de inscrição (antes da confirmação do pagamento);
4) Disparo de email de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento;
5) Custo de manutenção do website de acesso amigável à inscrição do usuário;
6) Custo de Hospedagem da internet;
7) Custo de banda de acesso à internet.
6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1  A classificação geral dos ATLETAS nas provas será definida conforme sua ordem de chegada e será publicada no site de divulgação do EVENTO até 24 horas do término da prova.
6.2  A classificação do EVENTO será definida conforme o tempo líquido (contado da passagem do atleta pela linha de largada até sua passagem pela linha de chegada).
6.3  A ORGANIZAÇÃO alerta que, eventualmente, algum tipo de restrição técnica poderá ocasionar a não marcação de um ou mais tempos de atletas, fato que se vier a acontecer será
absolutamente alheio à vontade da ORGANIZAÇÃO.
6.4  A ORGANIZAÇÃO poderá ajustar os resultados, após a divulgação dos mesmos, em função de diversos problemas que poderão acontecer.
6.5  A correta utilização do chip de cronometragem é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não utilização.
6.6  Atleta que correr a prova sem o chip não terá seu tempo computado e não poderá reivindicar classificação e/ou premiação.
7. DA PREMIAÇÃO
7.1  Só terão direito às premiações (em espécie, troféus e/ou medalhas e demais itens), os (as) atletas regularmente inscritos (as) e que completarem a prova dentro do prazo máximo
estipulado para cada distância.
7.2  Todos os (as) atletas que completarem a prova dentro do tempo previsto receberão uma medalha de participação que será entregue ao final da prova.
7.3  Receberão troféus (no próprio local), os (as) 05 (cinco) primeiros (as) atletas classificados no geral masculino e feminino em todas as provas, exceto CAMINHADA, além da
premiação aos 03 (três) primeiros colocados em cada faixa etária que será dividida de 05 (cinco) em 05 anos sendo Sub 20, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59 e
60+.

8. DA RETIRADA DO KIT DO ATLETA
8.1  A entrega do kit do (da) atleta será realizada nos dias 25/01 das 11h às 18h e dia 26/01 das 11h ás 17h na Loja Rensz, Rua Major Ayres no centro de Caraguatatuba.
8.2 – Para retirada de kit por terceiros serão exigidos cópia de documento com foto e autorização por escrito e assinada pelo interessado, além do comprovante de inscrição.

8.3  INFORMAÇÕES KIT ATLETA
01 CAMISETA POLIAMIDA ALUSIVA AO EVENTO (TAMANHOS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE)
01 TOALHA DE MÃO ALUSIVA AO EVENTO OU SQUEEZE
01 NUMERAL DE PEITO
01 CHIP COM SEUS DADOS CADASTRADOS

KIT PÓS PROVA
HIDRATAÇÃO
ISOTÔNICO
FRUTAS



9. DA RETIRADA DO CHIP
9.1  O chip será retirado juntamente com o kit. Ao recebêlo, o (a) ATLETA deverá conferir seus dados pessoais. ATENÇÃO: não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do
chip.
9.2  O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis e na posição vertical.
9.3  É obrigatório o uso do chip. A troca entre os (as) atletas ou a não utilização do mesmo implicará na desclassificação dos (as) atletas envolvidos.
10. ESTRUTURA DA PROVA:
10.1  Guardavolumes: será localizado em uma tenda que estará identificada próximo à largada. Para utilizar o guarda volume, o Atleta irá destacar do número de peito o Ticket com sua
numeração para ser fixado em uma sacola que acomodará seus volumes. Para retirar o material deixado no guardavolumes, o atleta deverá apresentar o número que utilizou na
camiseta para correr a prova.
10.2 – Sanitários: serão utilizados banheiros químicos em número suficiente.
10.3 – NÃO DISPONIBILIZAREMOS VESTIÁRIOS
10.4  Postos de Água: a cada 2,0 km ou 2,5 km e na chegada.
10.5  Serviço Médico: haverá um ponto fixo de atendimento na largada e na chegada, a ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto, haverá, para
atendimento de emergência aos atletas, um serviço de ambulância para remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado
na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. O (A) ATLETA ou seu (a) acompanhante responsável poderá 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. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os (as) ATLETAS.
10.6  Sinalização: o percurso será totalmente demarcado e sinalizado com staffs e árbitros, havendo placas de quilometragem a cada 02Km.
10.7  Árbitro Móvel: durante a prova haverão árbitros deslocandose em veículos, constantemente, fora da área destinada aos atletas. Todo atleta flagrado fora do percurso oficial será
sumariamente desclassificado, devendo entregar o chip ao árbitro que estará devidamente identificado.
10.8  Postos de Controle: haverão controles de percurso feitos manualmente e/ou por chip. O atleta que não passar por um desses pontos será desclassificado.
10.9 – Todo e qualquer item não relacionado neste regulamento passará por comissão julgadora do evento, sendo ela soberana para todas as decisões.

