REGULAMENTODO CIRCUITO NOROESTE/MISSÕES DE
CORRIDAS DE RUA – 2022

OBJETIVO GERAL:


Oportunizar a prática da corrida de rua, fundamentado na
ação socioeducativa, vislumbrando a criação da cultura e
do hábito esportivo, favorecendo a diversidade esportiva e
cultural da região.

OBJETIVOS DO PROJETO
 Proporcionar integração entre atletas da região;
 Oportunizar as jovens atletas a prática dos esportes de
uma forma orientada para a descoberta de novos valores;
 Contribuir para a formação da personalidade do atleta, na
conduta e cidadania.
 Difundir a corrida de rua, como meio de prevenção de
doenças, drogas e melhora da qualidade de vida.

 Alcançar diretamente mais de 2.000 participantes.

Art. 1º - Fazem parte do Circuito Noroeste/Missões de
Corridas de Rua 2022 as seguintes cidades com as
respectivas etapas:
1ª - 23 de janeiro GIRUA;
2ª - 06 de fevereiro SANTO ANGELO;
3ª - 06 de março SANTA ROSA;
4ª - 10 de abrilMATO QUEIMADO;
5ª –1º de maio AJURICABA;
6ª –29 de maio GUARANI DAS MISSÕES;
7ª –05 de junhoSÃO LUIS GONZAGA
8ª – 07 agostoSETE DE SETEMBRO;
9ª – 11 de setembro; TRES DE MAIO ,
10 – 9 de outubro BOSSOROCA,
11ª-26 novembro CAIBATÉ
12ª-04 de DEZEMBRO SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
13ª- SALVADOR DAS MISSÕES.....a definir

Art. 2º - As provas serão disputadas nas seguintes categorias:

MASCULINO:

A - Até 24 anos

B - 25 a 29 anos

C - 30 a 34 anos

D - 35 a 39 anos

E - 40 a 44 anos

F - 45 a 49 anos

G - 50 a 54 anos

H - 55 a 59 anos

I - 60 a 64 anos

J – Acima de 65 anos

FEMININO:

K - Até 24 anos

L - 25 a 29 anos

M - 30 a 34 anos

N - 35 a 39 anos

O - 40 a 44 anos

P - 45 a 49 anos

Q - 50 a 54 anos

R - 55 a 59 anos

S - 60 a 64 anos

T – 65 a 69 anos
U – Acima de 70 anos

Art. 3º - O atleta devera fazer sua inscrição para cada etapa
da prova pelo Site www.ucrsm.com.br, até as 18 horas da
quinta-feira que antecede a prova. Na inscrição o atleta
deverá colocar o nomecompleto em todas as etapas do
circuito, caso contrário não somará ponto para o circuito. (Ex.
Etapa 1 – José da Silva,

Etapa 2- José da Silva Medeiros, somará pontos para dois
atletas diferentes).
Sendo que na sexta das 08:00 as 18:00 horas fica estabelecido
o período para divulgação e conferência dos inscritos, para
que o atleta que estiver inscrito em categoria errada ou não
tenha concluído sua inscrição com sucesso possa fazer a
retificação até as 18:00 Hs da sexta-feira.

Art. 4º - A idade a ser considerada será a que o atleta
completar dentro do corrente ano.

Art. 5º - Poderão se inscrever todos aqueles que se
enquadrem dentro das suas respectivas categorias e que
apresentarem condições físicas satisfatórias, mediante
confirmação do termo de responsabilidade constante
no referido site de inscrição.

Art. 6º - O Atleta que não completar a prova, não manter o
número fixado na frente da camiseta, sem senha
de controle, não passar pelo funil e mesa de arbitragem, não
estiver devidamente uniformizado ou utilizar
atitudes antidesportiva, será desclassificado da prova.

Art. 7º - A pontuação dos atletas para cada etapa será a
seguinte: primeiro lugar geral 16 pontos; segundo
lugar geral 15 pontos; terceiro lugar geral 14 pontos; quarto
lugar geral 13 pontos; quinto lugar geral 12

pontos; primeiro lugar na categoria 11 pontos; segundo lugar
na categoria 10 pontos; terceiro lugar
categoria 9 pontos; quarto lugar na categoria 8 pontos; quinto
lugar na categoria 7 pontos; sexto lugar 6
ponto, sétimo lugar 5 pontos, oitavo lugar 4 pontos, nono lugar
3 pontos e decimo lugar 2 pontos, os demais atletas que
concluírem a prova somarão um ponto.
OBS: Os atletas que não realizarem as distâncias maiores ( 8
km, 10 km e 16 km poderão participar nas dupla sou trios e
ainda nos 2 km, sendo que receberão1 ponto na classificação.

Art. 8º -A planilha com a classificação do Circuito
Noroeste/Missões, será divulgada no site UCRSM após a
apuração da pontuação de cada Etapa.

Art. 9º - PREMIAÇÃO:
* Nas etapas a premiação será de acordo com cada sede
organizadora;
* Na premiação final serão premiados os 5 primeiros atletas
no geral feminino e masculino e os cinco primeiros atletas de
cada categoria.
* Os mesmos receberão Troféus e certificado;
* Premiação para as três maiores equipes, ( a definir);
* A premiação final será realizada em Santo Ângelo em data a
confirmar, com cerimônia ecoquetel de encerramento, onde
estarão presentes os atletas premiados e convidados das
responsáveis por cada etapa.

Art. 10º - Não haverá dupla premiação, o atleta que for
premiado no geral, não poderá ser premiado nas

categorias. Para a contagem de pontos, o atleta que entrar na
geral durante o circuito, não será prejudicado se
no final da apuração cair para as categorias, levando consigo
a pontuação já conquistada.

Art. 11º - O atleta inscrito no Circuito Noroeste /Missões de
Corridas de Rua isenta os organizadores, promotores e
órgãos públicos de qualquer acidente, físico ou material que
possa ocorrer antes, durante ou após o evento.
O atleta também deve permitir o uso do seu nome para
fotografias, jornais ou gravações, com a finalidade de
divulgar o evento.

Art. 12º - Os casos omissos serão apurados e julgados pela
coordenação do evento, não cabendo das decisões da
mesma, qualquer recurso.
Art. 13º - Para concorrer a premiação final do circuito, o atleta
deverá participar de no mínimo 8 provas.

