CORRIDA FURB - ESPECIAL 55 ANOS – 20/10/2019
REGULAMENTO
10 KM - 5 KM CORRIDA – MARATONINHA KIDS
1. O Evento:
Objetivo: Propiciar a prática de atividades físicas, fundamentado na ação
socioeducativa, vislumbrando a criação da cultura e do hábito esportivo,
favorecendo o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os atletas.
Realização: ASEF – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FURB
Local da Largada e Chegada: Rua Antônio da Veiga, 140 - Em frente a escadaria
do Bloco A da FURB, Bairro: Itoupava Seca, Cidade: Blumenau-SC
2. Programação:
7:45h – Aquecimento
7:55h – Largada Pernas Solidárias
8:00h – Largada da Corrida 5 Km e 10 Km
10:30h – Premiação
A Maratoninha Kids será realizada logo após o término da corrida.
3. Público- Alvo
A prova é destinada a atletas profissionais e amadores sem distinção de sexo, que
se encontrem em perfeito estado de saúde.
4. Percurso
O percurso completo será divulgado posteriormente. Nos itens abaixo uma prévia
do mesmo.
4.1. Corrida 10 km
Será realizada com largada e chegada em frente a escadaria do Bloco A da FURB,
entrando a direita na Rua São Paulo, passando pela rua 7 e retornando a esquerda
nas proximidades do Angeloni da Fonte seguindo pela Av. Presidente Castelo Branco
(Beira Rio), Rua Martin Luther e posteriormente Rua São Paulo até novamente a rua
Antônio da Veiga.
4.2. Corrida 5 km
Será realizada com largada e chegada em frente a escadaria do Bloco A da FURB,
entrando a direita na Rua São Paulo e retornando a esquerda na Prefeitura de
Blumenau seguindo pela Rua Martin Luther e posteriormente Rua São Paulo até
novamente a rua Antônio da Veiga.
5. Retirada do KIT (número de peito, camiseta e chip descartável)
Data: 19/10/2019
Horário e locais a definir.
Atletas de cidades de fora podem retirar o kit no dia da corrida com 1 hora de
antecedência no local do evento.

6. Data das Inscrições
As inscrições têm prazo máximo até o dia 16/10/2019.
7. Taxa de Inscrição da Corrida
7.1. As inscrições podem ser acessadas por meio do site www.furb.br/corridafurb.
Os participantes devem optar no momento da inscrição pela categoria FURB ou
Comunidade. Caso a organização verifique que o participante não cumpra com os
requisitos da categoria FURB, conforme o item 8.1 deste regulamento, o mesmo
deverá pagar a diferença do valor da inscrição na entrega do kit pois será inscrito
na categoria Comunidade.
7.2 O pagamento com cartão ou boleto pode ser efetuado por meio de plataforma
de inscrição online conforme indicado no site acima ou em dinheiro na sede da
ASEF - Associação dos Servidores da FURB (Campus 1 – Anexo ao Ginásio de
Esportes - 2º andar) de segunda a sexta das 14h às 18h.
7.3. As Assessorias podem enviar as inscrições pelo e-mail asef@furb.br e
pagamento via transferência bancária.
7.4. A entrega do Kg de alimento não perecível deve ser feita no dia da retirada do
kit.

CATEGORIA

INVESTIMENTO

* FURB (Servidores e Alunos)
COMUNIDADE

R$ 30,00 + 1Kg de alimento não perecível
R$ 45,00 + 1Kg de alimento não perecível

ASSESSORIAS ESPORTIVAS

R$ 40,00 + 1Kg de alimento não perecível

(MINIMO 10 INSCRITOS)
MARATONINHA KIDS

1Kg de alimento não perecível

* O Associado da ASEF que não possuir vínculo na FURB e os Alunos inscritos no
programa ALUMNI da FURB também pagam o valor de R$ 30,00 por inscrição porém
para a premiação somente o ALUMNI será considerado como Categoria FURB.

INSCRIÇÃO PARA IDOSO COM 60 ANOS COMPLETOS ATÉ 16/10/2019
Em atenção aos respectivos Estatutos, os ORGANIZADORES disponibilizarão aos
atletas “acima de 60 (sessenta) anos” e “atletas com deficiência”, o desconto de 50%
(cinquenta por cento) no valor da inscrição.
7.5. O valor da inscrição contempla número de peito, chip descartável, camiseta,
medalha de participação e eventuais brindes de patrocinadores e apoiadores.
7.6. Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas
promocionais do evento com cotas limitadas de quantidades, sem a obrigatoriedade
de disponibilização de estoque por tamanho ou cor, no ato da entrega do kit.

7.7. A inscrição é de caráter intransferível e não serão devolvidos os valores relativos
à taxa de inscrição.
8. Categorias
8.1 - Categoria FURB
Fazem parte da categoria FURB servidores e alunos com vínculo ativo na FURB que
deverão comprovar seu vínculo através de documento validado pela Universidade e
alunos que fazem parte do programa ALUMNI da FURB.
8.2 - Categoria Comunidade em Geral
Fazem parte desta categoria os demais participantes. A Corrida da FURB será
disputada nas categorias INDIVIDUAIS MASCULINAS e INDIVIDUAIS FEMININAS,
onde cada atleta correrá 5 Km ou 10 Km. Serão desclassificados todos os atletas
que não observarem a formação acima descrita ou cortarem caminho do percurso.
8.3 – Faixa Etária

Para efeito de categoria valerá o ano de nascimento do atleta
9. Premiação
Somente o atleta da categoria FURB terá direito a premiação dupla, ou seja, tanto
no Geral como na categoria FURB 5km e 10 km. Recebendo premiação na
categoria Geral e/ou FURB, automaticamente não receberá premiação por faixa
etária.
9.1. GERAL (MASCULINO E FEMININO – 5km e 10 km)
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
• 4º Lugar - Troféu
• 5º Lugar - Troféu
9.2. FURB (MASCULINO E FEMININO – 5 km e 10 km)
• 1º Lugar - Troféu

•
•
•
•

2º
3º
4º
5º

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

- Troféu
- Troféu
- Troféu
– Troféu

9.3. POR FAIXA ETÁRIA (MASCULINO E FEMININO – 5 km e 10 km)
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
9.4. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (MASCULINO E FEMININO – 5 km e 10
km)
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
9.3. PREMIAÇÃO ESPECIAL
Troféu para Maior Assessoria: Assessoria que inscrever maior número de
participantes na corrida.
Troféu para Melhor Assessoria: Assessoria com maior número de troféus na
corrida, independente de colocação.
9.4. PARTICIPANTE MENOR DE IDADE
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da CORRIDA,
obrigatoriamente, com autorização por escrito dos pais ou de um responsável legal.
Prova 05 km atletas com idade mínima de 14 anos, completos até o dia
31/12/2019.
Prova 10 km atletas com idade mínima de 16 anos, completos até o dia
31/12/2019.
11. Hidratação
Durante o percurso de 5 km haverá 2 pontos de hidratação e para o percurso de 10
km 3 pontos de hidratação. Após cada ponto de hidratação haverá lixeira
apropriada para descartar embalagens.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 1º – Estará disponível um local para os participantes deixarem e retirarem seus
pertences, portanto, somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas,
bolsas ou mochilas.
Art. 2º – Não será permitido ao atleta correr sem camiseta.

Art. 3º – O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não
poderá ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda
irregularidade ou atitude antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro
atleta ou forçar passagem dentro do funil de chegada será passível de
desclassificação.
Art. 4º – Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente
trajado com calçado e camiseta.
Art. 5º – As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para
a direção da prova.
Art. 6º – As premiações serão entregues somente no dia do evento e horário
programado ao atleta ou representante, caso não seja retirado, não nos
responsabilizamos pelo envio.
Art. 7º – A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser
cancelada caso alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos
participantes.
Art. 8º – Ao proceder a inscrição, o participante declara-se conhecedor do
Regulamento, como também declara estar em perfeitas condições de saúde,
isentando a Organização de qualquer responsabilidade.
Art. 9º – Não será permitido trocar de prova após sua efetivação.
Art. 10º - Cada atleta é responsável pelo seu próprio CHIP, assim, deixando a
ORGANIZAÇÃO totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como
no caso de perda ou danos que venha interferir na não leitura pelo sistema de chip e
no seu resultado de prova;
Art. 11º - O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos,
etc., com bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do
participante. O “pacing” somente será permitido se o acompanhante estiver
devidamente inscrito na prova;

Art. 12º- As colocações serão definidas pela apuração do tempo bruto para os cinco
primeiros colocados geral nas distâncias. As demais classificações (categorias 10 km
e 5 km) serão definidas pelo tempo líquido gasto por cada competidor para completar
o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem;

Art. 13º - Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível,
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta,
reembolso ou crédito para corridas futuras;
Art. 14º - A Organização poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos, elevar os valores ou limitar o número de inscrições, em função de
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio;
Art. 15º – Na inscrição o atleta poderá escolher o tamanho da camiseta entre P-MG-GG;
Art. 16º – A organização poderá a qualquer momento, modificar cores, especificações
técnicas, logotipo, acabamento e itens do kit de corrida, em função de necessidades,

disponibilidade técnica, adequação ao visual e a novos patrocinadores, e/ou questões
estruturais, sem aviso prévio;
Art. 17º – Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta quando da retirada
do kit.
Art. 18º - Não serão entregues kits após o período de kits determinado pela
organização. Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum
motivo ou circunstância.
Art. 19º - Os participantes são integralmente responsáveis por toda e qualquer
despesa que venha a ter para participar da CORRIDA DA FURB ESPECIAL 55
ANOS, tais como: Transporte, hospedagem, alimentação, antes, durante e depois
do evento.
Art. 20º – Todos os participantes do evento, atletas, staffs, apoio, organizadores e
publico em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a
CORRIDA DA FURB ESPECIAL 55 ANOS, patrocinadores, apoiadores e a
organização da corrida;
Art. 21º - Será disponibilizado a todos os participantes:
- Água
- Frutas
- Massoterapia
- Aferição da Pressão Arterial
Art. 22º - É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O
percurso é disponibilizado no site oficial da corrida.
Art. 23º - O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer
meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será
permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os
sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que
delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O
descumprimento destas regras causará a desclassificação do (a) atleta.
Art. 24º - O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir sua
progressão, estará passível de desqualificação na prova.
Art. 25º - O (a) atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será
permitido continuar na corrida
Art. 26º - O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for
determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Organização.
Art. 27º - Ao participar da Corrida, o (a) 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 de sua aptidão
física para participar da corrida.
Art. 28º - Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa
avaliação médica para realização da prova, pois a organização não se
responsabilizará pela saúde dos (as) atletas.
Art. 29º - 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.

Art. 30º - Pode o diretor de prova, seguindo recomendação do médico responsável
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.
Art. 31º - A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as
mudanças pelo site oficial da corrida.
Art. 32º - Atletas suspensos pela CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo não
poderão participar;

Art. 33º – Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão
organizadora.

Art. 34º – A participação na CORRIDA DA FURB ESPECIAL 55 ANOS implica a
aceitação total e irrestrita de todos os itens constante deste regulamento.
Para dúvidas e mais informações:
E-mail: asef@furb.br
Whatsapp: 3321-0216
Contatos: Eduardo Campos José
Barbara Sabrina Rovigo Salvador

