REGULAMENTO GERAL – COPA MACEIÓ DE CROSS COUNTRY MASTER
1. A COPA MACEIÓ DE CROSS COUNTRY MASTER é uma competição entre atletas desta categoria,
promovida pela Associação Alagoana Master de Atletismo e supervisão da Associação Brasileira de
Atletismo Master, que se realizará no dia 16 de maio de 2015 no Parque Municipal de Maceió, localizado
no bairro do Bebedouro a partir das 14h00.
1.1 Percurso: todo o trajeto da prova será realizado em aclives e declives com piso irregular de
terra batida e seguirão as regras deste regulamento e da IAAF com as adaptações aprovadas
pela WMA (World Masters Athletics).
1.2 O percurso será de 4km tornando-o um cross country rápido com a volta de 2km, sendo duas
voltas para conclusão do trajeto.
1.3 2. A idade mínima para participação na corrida é de 30 anos, completos ou a completar no dia
da competição (Fonte: CBAt) com adaptação para a categoria Master pela WMA (World
Masters Athletics).
2. As inscrições para a competição deverão ser realizadas somente ON LINE no site:
www.contimeassessoria.com.br e só serão devidamente efetuadas, após a confirmação do pagamento
na lista de inscritos do próprio site. O valor da inscrição será de:
 R$ 40,00 (quarenta reais) – KIT COM CAMISETA
 R$20,00 (vinte reais) – KIT SEM CAMISETA

2.1 Inscrições para atletas em dia com anuidade 2015 da AAMA (Filiados ate 12 de maio 2015)
terão um desconto de 50% mediante solicitação do cupom de desconto pelo email:
contimeassessoria@gmail.com ou atletismomasteralagoas@gmail.com.
2.2 Atletas com 60 anos acima terá desconto de 50% no valor da inscrição, que deverá ser
confirmada mediante comprovação da idade na retirada do kit com documento oficial com foto.
2.3 As inscrições serão encerradas no dia 12 de maio, ou até o limite técnico de 200 vagas.

2.4 A retirada de kits deverá acontecer em dia, local e horário a ser definido e divulgado no site
www.contimeassessoria.com.br até 3 dias antes do evento. Não serão entregues kits no dia
do evento e nem após o evento.

2.5 O atleta deverá apresentar documento de identidade com foto, bem como estar de posse dos
comprovantes de inscrição/pagamento, inclusive se for por terceiros.
3. É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo passível de
desclassificação o participante que não cumprir essa determinação.
3.1 A premiação do podium apenas será realizada para os atletas classificados nas categorias
acima, não podendo ser representado por terceiros, treinadores e/ou outros atletas. Os atletas
classificados devem comparecer ao podium apresentando documento original com foto.

3.2 Não serão entregues troféus após o evento. Caso o atleta não apareça para receber a
premiação até o término da mesma, a premiação será destinada a classificação seguinte do resultado. Ex.:
Se o 3º colocado não comparecer será chamado o 4º colocado e assim sucessivamente.
4. A cronometragem da COPA MACEIÓ DE CROSS COUNTRY MASTER será realizada por
cronometragem eletrônica e será obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova.
4.1 Ao final da prova, os atletas deverão devolver seu chip, sob pena de desclassificação. Haverá
controle de cronometragem eletrônica na largada e em pontos estratégicos no percurso da corrida.
5. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação de primeiros
socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de emergência será efetuado na
rede pública.
6. Ao longo do percurso da prova haverá posto de hidratação com água e baia de descarte em seguida,
obedecendo às normas aplicadas a esta modalidade do atletismo e hidratação na arena de serviços do
atleta.
7. Haverá sinalização para a orientação dos participantes com balizadores, cones, staffs e zebrada. Todos
os atletas deverão correr seguindo as orientações de staffs e balizadores.

8. A Organização disponibilizará uma tenda para guarda-volumes, bem como outros serviços direcionados
ao atleta, como bufett nutricional na chegada, entre outros.
9. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e apoiadores, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os
atletas/participantes venham a sofrer durante a participação neste evento.
10. Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e completa avaliação
médica prévia à participação no evento.
11. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer
tipo de vantagem. O descumprimento dessas regras causará a desclassificação do atleta.
12. A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza por
prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo seus
atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
13. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 48 horas
após a divulgação oficial no site, que será analisada pela comissão organizadora do evento.
14. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita
totalmente o Regulamento da Prova, 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.
15. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser
auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de
comunicação deste país para esta e próximas provas.
16. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.
17. Para efeito de competição e premiação os competidores de ambos os sexos serão divididos em
grupos de idade de cinco anos de acordo com a tabela abaixo(WMA):
IDADE

FAIXA

IDADE

FAIXA

IDADE

FAIXA

30 a 34 anos

M30 – F30

55 a 59 anos

M55 – F55

80 a 84 anos

M80 – F80

35 a 39 anos

M35 – F35

60 a 64 anos

M60 – F60

85 a 89 anos

M85 – F85

40 a 44 anos

M40 – F40

65 a 69 anos

M65 – F65

90 a 94 anos

M90 – F90

45 a 49 anos

M45 – F45

70 a 74 anos

M70 – F70

95 a 99 anos

M95 – F95

50 a 54 anos

M50 – F50

75 a 79 anos

M75 – F75

100 anos acima

M100 – F100

18. Os resultados oficiais do evento estarão disponíveis no site www.contimeassessoria.com.br até 24
horas após o evento.
18.1 Os atletas serão distribuídos em series de largada conforme abaixo:
14h30 – Largada FEMININA – Todas as categorias
15h00 – Largada Masculina – Categorias M30/M35/M40
15h30 – Largada Masculina – Categorias M/45/M50/M55
16h00 – Largada Masculino – Categorias M60/M65/M70 e acima
19. A premiação da COPA MACEIÓ DE CROSS COUNTRY MASTER será feita aos atletas que cruzarem
a linha de chegada de forma legal com classificação através do TEMPO BRUTO OFICIAL (Ordem de
Chegada) determinado na norma 07 de corridas de rua da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
ATLETISMO e sem o descumprimento deste regulamento. Este evento não haverá TEMPO LÍQUIDO.

19.1 Serão premiados os 5(cinco) primeiros colocados com medalhões personalizados da
Associação em cada categoria de idade e troféu de Campeão, vice-campeão e 3º, 4º e 5º colocados por
equipes, mediante somatório de pontos de cada categoria em ambos os sexos.
19.2 NÃO haverá medalha de participação neste evento.
19.3 Para efeito de pontuação por equipes os atletas devem preencher no ato da inscrição o nome
da equipe no campo EQUIPE/PATROCINADOR. Em cada categoria de idade e gênero serão atribuídos
pontos às equipes com base na classificação final de cada categoria/sexo, conforme: 1° - 13 pontos - 2° 9 pontos - 3° - 07 pontos - 4° - 05 pontos - 5° - 03 pontos. Vence a equipe que somar o maior número de
pontos em todas as categorias e sexo.
19.4 Para cerimônia de premiação não será permitido subir ao podium de chinelos, sem camisas e
não será entregue a premiação por terceiros. O horário programado para premiação será conforme
abaixo:
20. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova.
28. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros meios resultará na
desclassificação do participante.
21. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a essas decisões.
22. Este documento estará disponível no site www.contimeassessoria.com.br

