Circuito LET’S GO RUN Dia 14 de agosto 2016
REGULAMENTO
OBJETIVO
1º Incentivar a prática da atividade física como meio de manutenção da saúde e da integração
social no Município de Camaçari.
DA PROVA
2º Circuito Let’s Go Run 2016. É uma realização de Damião Nonato da Silva: Apoio: SEDEL
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,STT, E 12º BPM/BA
3º O Percurso Corrida 5km, com largada estacionamento do BOULEVARD SHOPPING
CAMAÇARI a largada será as 07:30 o funil de chegada será fechado 1 hora e 30 após a
largada:
4º
(Cerimônia de premiação: 09h00h)
5º Serão imediatamente desclassificados os atletas que:
 Escaparem antes do sinal de partida;
 Que Forem flagrados recebendo ajuda de qualquer tipo;
 Ceder ou trocar o número, chip e/ou senhas com alguém que não tenha efetuado
a inscrição
 Empurrar, cortar caminho, pegar carona, etc.
 Desacatar qualquer Oficial de Arbitragem, outros atletas ou público;
6º ESTATUTO DO IDOSO DE ACORDO O ART.23 DA LF 10.741/03. PROPORCIONA A
ESTES OS DESCONTOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NA INSCRIÇÃO DO
ATLETA: percurso deverá ser feito exclusivamente pela direita, onde estarão
posicionados: o posto de água e senhas, bem como o policiamento, batedores e demais
órgãos de apoio;
7º Qualquer reclamação ou recurso deverá ser encaminhado ao Diretor Geral da prova, até
15 minutos após a divulgação dos resultados, acompanhado da taxa de R$ 150,00 (Cento
e cinqüenta reais), em espécie, os quais serão devolvidos caso seja deferido o recurso;
DAS INSCRIÇÕES
9º As inscrições serão feitas na loja fortific sport. Av.: Eixo urbano central. N°735 centro
camaçari, Das 09h00 às 17h00 e pelo site. www.contimeassessoria.com.br Período de
inscrição: 04 DE MAIO 2016 a 20 JUNHO 2016 VALOR R$60,00 : 21 DE JUNHO A 01
DE AGOSTO 2016/ valor R$70,00 ou atingir o limite de inscritos no evento.
[OBS] as inscrições feitas pelo site e cobrado uma taxa de R$5,00 para despesas bancarias
geração do boleto telefone para contato: 3040-5001- Fortific Sport.
10º A prova é aberta a homens e mulheres acima de (16 anos) com idade a ser considerada
no ano da competição segundo as normas da CBAt.
[OS KITS SERA ENTREGES NOS DIAS 12 e 13 de agosto NA LOJA FORTIFIC SPORT
DAS 9:00hs AS 16:00hs.]
OBS: Não entregaremos kits no dia do evento nem após o evento.
11º Quando o atleta for menor de 18 anos a Ficha deverá ser assinada pelo pai ou
responsável;
12º O número de inscritos serão limitados.
13º Das faixas masculino e feminino:
DE 16 a 19 = DE 20 a 24 = DE 25 a 29 = DE 30 a 34 = DE 35 a 39 = DE 40 A 44 = DE
45 a 49 = DE 50 a 54= DE 55 a 59 = DE 60 a 64 = de 65 a 69 = de 70 acima.
DA PREMIAÇÃO
NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
14º Receberão Troféu: Os 05 primeiros homens e as 05 primeiras mulheres no Geral, e os
primeiros colocados das categorias. Do 2° ao 5° lugar por categoria receberão medalhas
diferenciada de acordo com a tabela acima.
15º Receberão medalhas de participação todos os atletas que concluírem a prova;
16º Não haverá duplicidade de premiação;
17º Os chips deverão ser devolvidos no final da prova sob pena de desclassificação e cobrança
de taxa de R$50,00 pela não devolução.

