Regulamento
2ª Eco Half Marathon – Etapa São José dos Campos
A 2ª Eco Half Marathon – Etapa São José dos Campos será realizada no
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e representará uma
novidade em Meia Maratona. Terá como percurso inédito trilhas rústicas e asfaltadas, num
espaço arborizado e pouco explorado pela população.
1.

A PROVA

1.1 A 2ª Eco Half Marathon – Etapa São José dos Campos será realizada no dia 17 de
junho de 2018.
Endereço: Praça Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila das Acacias São José dos
Campos, São Paulo
1.2 A CORRIDA será disputada nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km, com largada
às 8h para as três modalidades.
1.3 O percurso da corrida na distância de 21 km terá a duração de no máximo 2h40min.
1.4 A competição será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque
em risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que serão julgadas pelos
coordenadores gerais da prova.
1.5 Para efeito de Categoria será considerado o ano de nascimento do atleta.

2.

INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições abrirão no dia 12/03/2018 e encerrarão no dia 31/05/2018, sendo em
três lotes, ou quando atingir o número de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos:
Kit básico
1º Lote de 12/03/18 a 12/04/2018 – Valor de R$ 79,00 + Taxa.
2º Lote de 13/04/18 a 14/05/2018 – Valor de R$ 89,00 + Taxa.
3º Lote de 15/05/18 a 31/05/2018 – Valor de R$ 99,00 + Taxa.
Kit Premium
Lote único R$ 160,00 + Taxa
Para a categoria Militar – As inscrições serão no mesmo período acima, em lote
único no valor de $70,00 kit básico mais taxa administrativa. Será obrigatório a
apresentação de identificação militar no ato de retirada do kit.

2.2 A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser
substituído por outro, ou fazer trocas de provas no dia do evento.
- O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
2.3 As inscrições serão
www.megainscricoes.com.br

feitas

no

site www.k10marketingesportivo.com.br

ou

2.4 Ao se inscrever na prova o atleta assume que concorda com este regulamento e
declara que se encontra em perfeito estado de saúde e apto para participar da 2ª Eco Half
Marathon – Etapa São José dos Campos, isentando os organizadores, patrocinadores e

demais entidades que apoiam este evento de qualquer responsabilidade sobre eventuais
problemas de saúde, danos físicos, clínicos e acidentes que venha a sofrer durante sua
participação na competição.
2.5 Ao se inscrever na prova o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e
seu nome para fins legítimos.

3.

RETIRADA DE KIT

Local e horário de retirada de kits: a definir em breve.

3.1 Não serão entregues kits no dia do evento nem após o mesmo. O tamanho da
camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas referentes
ao tamanho da camiseta. O kit deve ser conferido no momento da retirada.
3.2 Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o Estatuto
do Idoso, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição através do site do evento. A
retirada do kit e do chip deve ser realizada pessoalmente pelo atleta inscrito,
apresentando o documento original de identidade.
3.3 O Kit de participação da corrida é composto por: número de peito, chip eletrônico
descartável de uso obrigatório, alfinetes, camiseta do evento e eventuais materiais
promocionais dos patrocinadores e somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito
mediante a apresentação de identidade e comprovante de taxa de pagamento de inscrição
onde deverá conferir seu número de peito e a informação sobre sua categoria.
3.4 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização específica para este fim (modelo em anexo).

4.

PREMIAÇÕES:

Premiação Geral Masc/Fem - 21km
Os três primeiros colocados na premiação geral masculino e feminino, terão direito a troféu
e premiação em dinheiro.
1° lugar - R$ 300,00 e troféu
2° lugar - R$ 200,00 e troféu
3° lugar - R$ 100,00 e troféu

Premiação Masc/Fem - 10km
1° lugar - troféu
2° lugar - troféu
3° lugar – troféu

Premiação Masc/Fem - 5km
1° lugar - troféu
2° lugar - troféu
3° lugar - troféu

Premiação especial para categoria militar – Masc/Fem - 21 km
1° lugar - troféu
2° lugar - troféu
3° lugar - troféu

Premiação especial para categoria militar – Masc/Fem - 10 km
1° lugar - troféu
2° lugar - troféu
3° lugar - troféu

Premiação especial para categoria militar – Masc/Fem - 5km
1° lugar - troféu
2° lugar - troféu
3° lugar - troféu

Premiação por faixa etária nos 21km – Para a prova de meia maratona serão
distribuídos troféus nas categorias abaixo, de acordo com a faixa etária:
Masculino e Feminino:
18 A 29 ANOS
30 A 39 ANOS
40 A 49 ANOS
50 A 59 ANOS
60 anos +

4.1 Todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada, cumprindo este
regulamento, receberão medalhas de participação.

5.

REGRAS GERAIS DO EVENTO

5.1 O número de peito fornecido deverá ser usado de forma visível (no peito do atleta)
durante toda a prova. O mesmo não poderá ser rasurado ou alterados sendo tais atos
passíveis de desclassificação.
5.2 A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu
total entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização. A
organização recomenda que seja lido este regulamento por completo.
5.3 Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos e que
tenham idade de acordo com a modalidade em que fará a inscrição. A idade a ser
considerada, obrigatoriamente, para efeitos de inscrição e classificação por faixa etária é
que terá em 31 de dezembro de 2018.
5.4 Somente correr nos locais indicados e sinalizados pela organização.
5.5 Não será permitida ajuda de outro corredor na prova, isso implicará a
desclassificação.

5.6 Não é permitida ajuda externa, seja por treinadores, amigos, familiares ou outros
que não sejam os staffs do evento.
5.7 Não haverá duplicidade de premiação na Geral e Faixa Etária.

6.

REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO

6.1 As inscrições deverão ser feitas dentro do período divulgado.
6.2 Todos os atletas deverão seguir as normas e horários impostos pela organização.
6.3 A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de
chegada / categoria) e será publicada no site da organização do evento.
6.4 A área concentração para largada é de uso exclusivo dos atletas, que poderão circular
desde que estejam inscritos na prova.
6.5 O atleta que efetuar a inscrição e não comparecer para a prova ou não cumprir os
requisitos deste regulamento, não terá o reembolso do valor da inscrição, já que a
organização preparará a estrutura em função do número de atletas.
6.6 O repasse de inscrição para outro atleta, somente até cinco dias que antecede a
prova.
6.7 A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou
danificado dentro ou fora da área de competição.
6.8 Se o atleta não estiver presente para receber a sua premiação, deverá indicar alguém
para receber em seu lugar informando previamente a organização.
6.9 O atleta que pular as grades de isolamento da transição será desclassificado e estará
sujeito à penalidade administrativa.
6.10 O atleta que cortar percurso será desclassificado e estará sujeito a punição
administrativa pela comissão organizadora.
6.11 No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a
organização da prova, para sua própria segurança.
6.12 Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (exemplo: desacatar
os fiscais, staffs e/ou organizadores do evento entre outros).
6.13 A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local
da prova e recursos necessários para os primeiros socorros.
6.14 Serão utilizados banheiros disponibilizados pela estrutura do local e guarda-volumes
no local de largada e chegada da prova. A organização recomenda que não sejam levados
objetos de valor para a prova.
6.15 A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e
recursos que advirem, inclusive promover alterações que se fizerem necessários para a
manutenção da competição.
6.16 Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou
prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e
que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização
destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado em
qualquer tempo.
6.17 Declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus
direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e
regulamentações da prova.
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