
REGULAMENTO GERAL 

 
 
O presente Regulamento Geral é o conjunto das disposições que regem o I Circuito de Corrida Rota dos 
Dinossauros 2014.  
A responsabilidade pela promoção, execução e realização e da Prefeitura Municipal de Candelária 
Secretaria de Saúde.  
 
A Comissão Organizadora e técnica serão constituídas pelos seguintes representantes:  

 Aline Gewehr Trindade 

 Douglas Dos Santos Braga 

 Rafael Oliveira 

 Rafael Braga Vezentini 

 Grazieli Juliana Priebe 

 Caio Wohlenberg 

 Tales Luiz Heinze Machado 

 Amanda Borstmann Bredow 
 

Categorias Infantis: 
 

 8 a 12 anos –  masculino e feminino 1km 

 13 a 15 anos – masculino e feminino 2km 
 

Adulto 3km:  
 

 Geral Feminino - a partir de 16a 24 anos;  

 Geral Feminino - a partir de 25 a 34 anos.  

 Geral Feminino - a partir de 35 a 44 anos 

 Geral Feminino - a partir de 45 anos 

 Geral Masculino - a partir de 16 a 24 anos;  

 Geral Masculino - a partir de 25 a 34 anos.  

 Geral Masculino - a partir de 35 a 44 anos 

 Geral Masculino - a partir de 45 anos 
 

Adulto masculino e feminino 3km: Caminhada livre 
 
Adulto 5km:  

 

 Geral Feminino - a partir de 16 a 24 anos;  

 Geral Feminino - a partir de 25 a 34 anos.  

 Geral Feminino - a partir de 35 a 44 anos 

 Geral Feminino - a partir de 45 anos 

 Geral Masculino - a partir de 16a 24 anos;  

 Geral Masculino - a partir de 25 a 34 anos.  

 Geral Masculino - a partir de 35 a 44 anos 

 Geral Masculino - a partir de 45 anos 



 
 

Especiais:  
 

 Deficiente Auditivo;  

 Deficiência Intelectual;  

 Deficientes Físicos – Cadeirantes:  

 O ATLETA que participa da competição com o auxílio de Cadeira de Rodas (não motorizada) e 
sem auxílio de terceiros. O tipo de cadeira deve ser escolhido pelo atleta, não havendo por 
parte da Organização nenhuma restrição quanto a peso e dimensões, desde que seja uma 
cadeira de competição/esportiva, não sendo permitido cadeiras de uso social (diário). É 
obrigatório o uso de capacete.  

 Deficientes Visuais:  

 O ATLETA com comprovada limitação visual deverá participar da competição com um ATLETA 
guia. Este acompanhante deverá estar inscrito como tal e não competirá por nenhuma das 
CATEGORIAS. Deverá estar unido ao guia por cordão (que deverá ter 0,50m de comprimento) a 
um dos dedos da mão ou ao braço, por todo o percurso, até inclusive na CHEGADA.  

 
 
 

REGRAS GERAIS  
             

 A segurança da prova receberá o apoio dos órgãos competentes e a coordenação  proverá de 
pessoal para orientação aos participantes. Para os casos de emergência serão disponibilizados 
serviços de ambulância para os participantes.  

 Serão colocados à disposição dos participantes inscritos, vestiários e sanitários, bem como 
hidratação, frutas (maçã e banana) e porta volumes.  

 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores oficiais e parceiros de 
segmento não se responsabilizam por prejuízos e/ou danos causados pelos atletas inscritos na 
prova, a terceiros ou outros participantes, sendo estes, se houver, de única e exclusiva 
responsabilidade do mesmo.  

 As despesas com o treinamento e quaisquer outras necessárias ou provenientes da sua 
participação na prova, antes, durante e depois da mesma correrão por sua conta.  

 Não haverá pagamento de cachê para nenhum participante.  

 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento ATLETAS especialmente 
convidados. A Comissão Organizadora poderá suspender a prova, caso ocorra algum fato 
extremamente grave e/ou fortuito; e tomar decisões decorrentes, sendo que aos atletas 
inscritos não caberá solicitar nenhuma indenização, seja a que título for.   

 O controle das provas será feita por sistema de chip eletrônico. A fiscalização de percurso 
deverá ser providenciada pela Secretaria de transito do Município de Candelária.  

 
INSCRIÇÕES  
 
As inscrições para I Circuito de corrida Rota dos Dinossauros  serão efetivadas no site da Prefeitura 
Municipal ou diretamente com os representantes da secretaria de Saúde, em horário comercial e 
enviadas no prazo fixado.  
 



 
 

 Dia 26 de setembro encerra-se o prazo de inscrições.  

 A inscrição é intransferível.  

 Haverá cobrança de taxa de inscrição infantil R$ 10,00 (dez reais) e adulto R$ 20,00 (vinte reais).  

 As inscrições (com Kit participante) são limitadas em 400 vagas.  

 200 vagas para categoria adulta – masculino/feminino;  

 200 vagas para categoria infantil – masculino/feminino.  

 Ao preencher a Ficha de Inscrição o atleta deverá informar os dados solicitados.  

 Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente.  

 Os que não estiverem portando o número no peito não serão autorizados a participar da prova 
e os que insistirem serão retirados da largada, do percurso ou de qualquer ponto da corrida, 
pelos fiscais da competição.  

 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:  

 Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os 
organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele atleta e de seus 
herdeiros;  

 Está gozando de boa saúde e que treinou apropriadamente para a prova;  

 Está ciente de que deve consultar médico e professor de Educação Física, especializado em 
preparar atletas para competições e, em especial, corridas de rua;  

 Está cedendo todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, a 
Prefeitura Municipal, promotor do evento, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos de televisão, impressos, Internet ou outros meios eletrônicos, 
podendo a mesma, inclusive, ceder, a quem melhor lhe aprouver, gratuitamente ou não;  

 Estará autorizando o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua 
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de 
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos;  

 Está ciente deste regulamento.  
 PERCURSO  
 

 A distância a ser percorrida no I Circuito  de Corrida  Rota dos Dinossauros 2014 será de 1Km, 
2Km, 3Km, e 5Km. para o gênero feminino e para o gênero masculino.  

 Para a categoria infantil , o percurso será de 1Km e 2Km.   

 O percurso da categoria especial poderá ser alterado em relação as faixas etárias, mediante a 
condição de apenas como participação e será validado pela coordenação técnica do evento 

 

DURAÇÃO  

 

 O tempo máximo de realização da corrida em cada prova será de 02 horas, findo este tempo, 
será dado por encerrado o I Circuito de corrida e caminhada dos Dinossauros .  

 A partir deste momento a Comissão Organizadora se isenta da responsabilidade por qualquer 
tipo de serviço ou apoio aos corredores retardatários.  

 

KIT DO ATLETA  
 
Local e horário de entrega:  



 
 No local da largada, até meia hora antes do início da prova.  

 A entrega do kit será feita para os atletas identificados com o RG e relacionados na inscrição 
oficial do evento.  

 O kit é constituído de número, camiseta, squeeze , chip (O CHIP DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO 
FINAL DA PROVA) e medalha, destinados aos 200 atletas das categorias adultos e, 200 unidades 
nas categorias infantis.  

 

DESCLASSIFICAÇÃO  
 
Adotar qualquer procedimento irregular para a participação na largada oficial, tais como:  

 Pular grades ou adentrar a pista ilegalmente.  

 Não realizar o percurso de acordo com o trajeto da prova;  

 Prejudicar de forma intencional o desempenho de outro atleta;  

 Não fizer confirmação de largada;  

 Usar o número de forma a tornar difícil a sua leitura, nome da prova e dos patrocinadores;  

 Extraviar o chip durante o percurso, independente do motivo;  

 Toda irregularidade ou atitude considerada antidesportiva cometida por qualquer participante 
atleta ou dirigente será passível de desclassificação, conforme o previsto na Regra 240 da 
Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt e serão julgados pela Comissão Técnica, sem direito 
a veto.  

E nos seguintes casos:  

 Trocar de número;  

 Ceder número a outro atleta inscrito;  

 Transitar sob calçadas e passeios, no momento de conversão das ruas;  

 Largar antes da autorização do diretor de prova;  

 For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;  

 Empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as regras da competição;  

 Desacatar outro (s) atleta (s), o público, a arbitragem ou os organizadores.  

 Na chegada, não realizar ultrapassagem entre atletas que já estiverem na zona do funil 
(demarcação feita por cones, fitas, tinta ou cavaletes, cujo o espaço afunila-se até linha de 
chegada). Padrão mínimo de 10 a 15 metros.  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Obrigatoriedade:  

 Todos os atletas devidamente inscritos na prova estão obrigados, sob pena de desclassificação, 
a utilizar o número de inscrição, corretamente fixado e aberto na parte frontal da camiseta.  

 Postos de Hidratação:  

 Será disponibilizada aos atletas a entrega de copos de água mineral no local da largada, durante 
a realização da prova, bem como na área de chegada, após a realização da prova (com frutas).  

 Demarcação do trajeto:  

 O percurso será demarcado com cones, linhas pintadas no solo, fitas, bandeirolas ou outra 
forma, desde que plenamente divulgado e aferido pela Comissão Técnica do evento.  
 
 



 
 As áreas de largada e chegada da prova são de uso exclusivo da organização.  

 Nelas só serão admitidos os competidores, os staffs da prova e as pessoas credenciadas para o 
local.  

 Reclamação e protesto:  

 Quaisquer reclamações ou protestos só serão aceitos por escrito à Comissão Organizadora até 
30 minutos após a divulgação do resultado oficial.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A arbitragem ficará a cargo da Comissão Organizadora Geral do percurso, sem direito a veto.  

 O presente Regulamento Geral terá como orientação a Norma 07 de 12/01/2009 da 
Confederação Brasileira de Atletismo - CBAt.  

 A Comissão Organizadora mobilizará recursos para oferecer toda a assistência. No entanto, não 
se responsabiliza por acidentes sofridos antes, durante e após a prova, correndo as despesas 
consequentes por conta dos atletas participantes.  

 O desconhecimento total ou parcial das normas de regulamento por parte dos competidores 
não será aceito, uma vez que se torna obrigatório a sua leitura.  

 Todos os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos pela Comissão Técnica da 
prova, não cabendo qualquer outra apelação.  

 

PREMIAÇÃO  
 

 Troféus até o quinto lugar geral no feminino e no masculino 3Km e 5Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar  categoria  de 16 a 24 anos feminino e 
no masculino 3Km e 5Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar categoria de 25 a 34 anos feminino e 
no masculino 3Km e 5Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar categoria 35 a 44 anos feminino e no 
masculino 3Km e 5Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar categoria 45 anos ou mais feminino e 
no masculino 3Km e 5Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar categoria 8 a 12 anos feminino e no 
masculino 1Km;  

 Troféus até o terceiro lugar e medalhas para 4° e 5° lugar categoria 13 a 15 anos feminino e no 
masculino 2Km.  
 

 

 Medalhas de participação para todos participantes. 
 

 
Rafael Oliveira 

Consultor Esportivo 
Cref- 04193-G/RS  

 
01 de setembro de  2014. 


