
 

REGULAMENTO 

 
1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

 

1.1. SOBRE O EVENTO: A 1ª Cross Country 7k Light Cores Vivas é uma corrida de pedestres Cross Country 

(off-road) com distância de 7km, em estrada sem asfalto, que visa difundir a prática esportiva, 

valorização dos atletas, exercitar a cidadania e o respeito com o meio ambiente. 

 

1.2. TAMANHO DO EVENTO: O evento contará com a participação de aproximadamente 300 atletas 

jovens e adultos / homens e mulheres (de 15 a 70+ anos de idade) + equipe de organização (10 a 15 

pessoas); 

 

1.3. ESTRUTURA: O evento contará com posto de hidratação, controle de classificação por chip e 

distribuição de frutas ao final da prova; 

 

2. A PROVA 

 

2.1. DATA DA REALIZAÇÃO: A corrida acontecerá no dia 04 de setembro de 2022.  

 

2.2. LOCALIZAÇÃO: Rodovia José Benedito Dalben, KM 01 – Lençóis Paulista-SP, em frente ao Centro de 

distribuição Cores Vivas Home Center; 

 

2.3. HORÁRIO DA LARGADA: 08h30min da manhã. 

 

2.4. DISTÂNCIA DO PERCURSO: 7km sendo dividido em 2 voltas de 3,5 km. 

 

2.3. A PROGRAMAÇÃO: obedecerá aos seguintes horários: [TABELA] 

 

Dia de evento – 04 de Setembro de 2022 

Horário Atividade 

07:30 às 08:04 Recepção dos atletas, entrega de kits finais 

08:05 às 08:25 Aquecimento 

08:25 às 08:29 Instruções finais 

08:30 às 09:45 Largada do evento/Andamento da corrida 

10:00 às 11:29 Início da Premiação 

11:30 Encerramento e agradecimento finais 



 

2.4. A premiação geral e das categorias (MASCULINO e FEMININO) será realizada do primeiro ao quinto 

colocado(a) no “palco” principal, seguindo a programação do evento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de não comparecimento no momento da premiação, o atleta poderá 

ser representado por alguém indicado antecipadamente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao diretor geral da 

prova, pelo telefone (14) 99659-8521, em até 15 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, 

serão considerados inválidos. 

 

2.5. CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS ATLETAS:  

 

2.6. GERAL: Os 5 primeiros atletas (masculino/feminino), sem referência quanto a idade, que concluírem 

a prova primeiro por ordem de chegada dentre todos os inscritos, receberão a seguinte premiação 

de acordo com sua colocação: 

 

GERAL 
 (Masculino e Feminino) 

Classificação Premiação 

1ª Colocado(a) R$ 400,00 + Troféu 

2ª Colocado(a) R$ 300,00 + Troféu 

3ª Colocado(a) R$ 200,00 + Troféu 

4ª Colocado(a) R$ 150,00 + Troféu 

5ª Colocado(a) R$ 100,00+ Troféu 

 

Observação: Os 5 primeiros atletas da GERAL (masculino/feminino) serão excluídos do sistema de 

premiação do tipo: CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA. 

 

Em caso de haver ATLETAS DA CIDADE em quaisquer das 5 primeiras colocações da GERAL, tais 

atletas receberão premiação extra, conforme descrito no item 2.7 deste regulamento. 

 

  

 

 

 

 



 

2.7. ATLETAS DA CIDADE: Os atletas (masculino/feminino), moradores há pelo menos 1 ano na cidade de 

Lençóis Paulista-SP, que concluírem em menor tempo dentre todos os inscritos, ainda que premiados 

na GERAL: 

 

ATLETAS DA CIDADE 
(Masculino e Feminino) 

Classificação Premiação 

1ª Colocado(a) da Cidade R$ 250,00 + Troféu 

2ª Colocado(a) da Cidade R$ 150,00 + Troféu 

3ª Colocado(a) da Cidade R$ 100,00 + Troféu 

4ª Colocado(a) da Cidade R$ 80,00 + Troféu 

5ª Colocado(a) da Cidade R$ 50,00+ Troféu 

 

Observação: Os 5 primeiros atletas da cidade (masculino/feminino) serão excluídos do sistema de 

premiação por CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA caso estejam classificados entre os 5 primeiros atletas 

na GERAL. 

 

2.8. CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA:(CLASSIFICAÇÃO) Os demais atletas (masculino/feminino), a partir da 

6ª colocação GERAL, serão categorizados por faixa etária, sendo aqueles que concluírem em menor 

tempo dentre todos os inscritos em suas respectivas categorias que seguem: 

 

CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA 

Masculino Feminino 

15-19 anos 15-19 anos 

20-24 anos 20-24 anos 

25-29 anos 25-29 anos 

30-34 anos 30-34 anos 

35-39 anos 35-39 anos 

40-44 anos 40-44 anos 

45-49 anos 45-49 anos 

50-54 anos 50-54 anos 



 

55-59 anos  55-59 anos  

60-64 anos 60 ou + 

65-69 anos  

70 ou +  

 

Observação: (para computar a faixa etária será considerada a idade do atleta no dia 31/12/2022). 

 

 

2.9. CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA:(PREMIAÇÃO): 

 

CATEGORIA POR FAIXA ETÁRIA 
(Masculino e Feminino) 

Classificação Premiação 

1ª Colocado(a) R$ 80,00 + Troféu 

2ª Colocado(a) Troféu 

3ª Colocado(a) Troféu 

4ª Colocado(a) Troféu 

5ª Colocado(a) Troféu 

 

 

3. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. As Inscrições serão abertas a partir das 00h00min do dia 23 de Maio de 2022 e serão encerradas no 

dia 20 de Agosto de 2022 as 23h59min. 

 

3.2. As inscrições estarão disponíveis até atingir o limite técnico total de 300 inscritos. 

 

3.3. As inscrições serão realizadas no site: www.streetracebrasil.com.br  

 

3.4. Valores das inscrições para a corrida (masculino e feminino) e datas dos lotes: 

• 1º lote até 20/07/2022 ou até acabar as 300 inscrições / Valor:  R$ 70,00 (setenta reais) + taxa do site de 

R$ 4,00 (quatro reais). 

• 2º lote a partir 21/07/2022 até 20/08/2022, ou até acabar as 300 inscrições / Valor R$ 80,00 (oitenta 

reais) + taxa do site de R$ 4,00 (quatro reais). 

 

http://www.streetracebrasil.com.br/


 

3.5. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei no 10.741, de 2003, 

têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição do lote vigente. O documento original de identidade 

deverá ser apresentado para retirada do kit, juntamente com o termo de responsabilidade. Caso 

contrário, a inscrição será automaticamente cancelada. 

 

3.6. Todo participante regularmente inscrito terá direito a um kit composto de: medalha, camiseta, 

“sacochila”, numeral de peito e chip. 

 

3.7. O kit deverá ser retirado nos dias, horários e locais especificados previamente pela organização. 

 

3.8 Para retirar o kit, o participante DEVERÁ apresentar o comprovante de pagamento, documento com 

foto e o termo de responsabilidade preenchido e assinado, necessitando, além dos itens mencionados, 

efetuar a entrega de 1Kg de alimento não perecível. 

 

3.9 Caso o participante não possa retirar o kit pessoalmente, outra pessoa poderá retirá-lo em seu lugar. 

Para isso, o representante deverá apresentar o comprovante de pagamento da inscrição, cópia de 

documento com foto do atleta e o termo de responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo 

participante. 

 

3.10 Caso o participante não consiga um responsável para retirar o kit em seu lugar, o mesmo deverá 

entrar em contato com a organização e SOMENTE ASSIM poderá retirar o kit no dia do evento com os 

mesmos documentos já citados no item 3.9. 

 

3.11 NÃO serão entregues kits após a data da prova. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, 

devendo estar treinado e gozando de boa saúde. O participante, independentemente da categoria da 

qual participa, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os organizadores, 

patrocinadores e/ou apoiadores da prova, de quaisquer responsabilidades que possam existir. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de menores de idade, os pais e/ou responsáveis atestarão o perfeito 

estado de saúde das crianças e adolescentes por meio da inscrição dos atletas, assinando na parte 

inferior do atestado do participante. 

 

4. NORMAS ESPECÍFICAS 

 

4.1. A prova terá uma duração máxima de 1 hora e 15 minutos a partir da largada única de 7km. 

 

4.2. Para a classificação do pódio na categoria geral serão referentes ao tempo bruto, por ordem de 

chegada. Já para as categorias por faixa etária, serão definidos com base no tempo líquido, aferido pelo 

sistema de cronometragem eletrônico, por depender de extensos períodos na largada. 

 



 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de largada/chegada, que 

contará com: local de premiação, banheiros químicos, local para tendas de assessorias/equipes 

esportivas e tendas de apoiadores e patrocinadores compondo a área de dispersão, exclusivas para os 

atletas com numeral, após a conclusão da prova. 

 

6.2. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. 

 

6.3. Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la adquirido. O 

participante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu número de peito e seu chip, por 

qualquer que seja o motivo. 

 

6.4. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 

treinado e gozando de boa saúde. O participante, independentemente da categoria da qual participa, 

isenta de toda e quaisquer responsabilidades que possam existir, por si e por seus herdeiros, os 

organizadores, patrocinadores e/ou apoiadores da prova. 

 

6.5. É de responsabilidade do participante as despesas com transporte, hospedagem e alimentação e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e 

depois da mesma. 

 

6.6. Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou 

outra gravação de áudio e/ou contendo imagens de sua participação na prova para finalidades 

legítimas. 

 

6.7. A cada participante será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem 

rasuras ou alterações, durante toda a prova. 

 

6.8. Para o registro de conclusão de percurso, o participante deverá obrigatoriamente passar pelos 

tapetes de cronometragem. 

 

6.9. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo participante será passível de 

desclassificação. 

 

6.10. Qualquer participante poderá ser submetido a exame antidoping. 

 

6.11. A prova poderá ser cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, ou motivos de força 

maior que ponham em risco a integridade física dos participantes. 

 

6.12. Caso haja condições climáticas desfavoráveis, a organização se dá o direito de atrasar a largada da 

prova, para garantir a segurança de todos. 



 

6.13. A direção geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 

6.14. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a organização técnica por meio do 

telefone (14) 99659-8521. 

 

6.15. A organização é soberana para tomar qualquer atitude no que diz respeito ao regulamento. 

 

6.16. Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora, que tem a decisão final. 


