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REGULAMENTO CORRIDA DE RUA ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

 
DIA 17 DE MARÇO 2018 
LOCAL: COSTA NORTE  
(E.M. CINTHIA CLIQUET LUCIANO) 
RUA: CASTRO ALVES, 377 – PRAIA DA ENSEADA 

 
RETIRADA DOS KITS A PARTIR: 15h as 16h45 
LARGADA: 17h 
ORGANIZAÇÃO: SEESP 

 
 
I - DO PERCURSO  

Art. 1°. - O percurso da prova será de 5 km, que deverão ser cumpridos pelos atletas de todas as 

categorias em 01h30 minutos, os demais serão convidados a abandonar a prova.  

 

II - DA INSCRIÇÃO  

Art. 2º. – Na modalidade Corrida de rua - Prova de 5 km os atletas deverão se inscrever na SEESP 

(Secretaria de Esportes de São Sebastião) – Rua Euclides de Mattos, 220 - Varadouro, no período de 07 

de março a 15 de março, no horário de expediente das 8h30 às 13h e 14h às 18h.  

§ 1º – A concentração será na Escola Cinthia Cliquet Luciano a partir das 15h00 do dia 17 de março 

§ 2º – Haverá numeral de peito, recebido pelo atleta no momento da inscrição, sendo o atleta 

responsável por sua guarda e posse. Não será permitida a participação de nenhum atleta sem sua 

devida numeração, nem permitida a sua troca por outro número e atleta.  

§ 3º – Na prova de corrida de rua o numeral de peito deverá ser fixada na parte da frente do uniforme.  

§ 4º – O atleta apenas poderá competir em sua faixa etária. 

§ 5º - As inscrições serão gratuitas e os 500 primeiros inscritos terão direito a camiseta especial e kits do 

evento, as inscrições serão ENCERRADAS em 500 participantes. 

Art. 6º. – As categorias serão divididas nas seguintes faixas etárias:  

 

MASCULINO  

Categoria A: Atletas com idade máxima de 20 anos (ano base 1998);  

Categoria B: Atletas com idade mínima de 21 e máxima de 30 anos (ano base 1997 a 1988);  

Categoria C: Atletas com idade mínima de 31 e máxima de 40 anos (ano base 1987 a 1978);  

Categoria D: Atletas com idade mínima de 41 e máxima de 50 anos (ano base 1977 a 1968);  

Categoria E: Atletas com idade mínima de 51 e máxima de 60 anos (ano base 1967 a 1958); 

Categoria F: Atletas com idade mínima de 61 e máxima de 70 anos (ano base 1957 a 1948); 

Categoria G: Atletas com idade mínima de acima de 71 anos (ano base 1947 abaixo); 

 



Prefeitura de São Sebastião 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESPORTES 

Secretaria de Esportes 
Rua Euclides de Mattos, 220 – Varadouro – São Sebastião/SP – CEP: 11611-621 

Telefones: (12) 3891-4530 / 3891-4531E-mail: seesp@saosebastiao.sp.gov.br 
“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

FEMININO  

Categoria A: Atletas com idade máxima de 20 anos (ano base 1998);  

Categoria B: Atletas com idade mínima de 21 e máxima de 30 anos (ano base 1997 a 1988);  

Categoria C: Atletas com idade mínima de 31 e máxima de 40 anos (ano base 1987 a 1978);  

Categoria D: Atletas com idade mínima de 41 e máxima de 50 anos (ano base 1977 a 1968);  

Categoria E: Atletas com idade mínima de 51 e máxima de 60 anos (ano base 1967 a 1958); 

Categoria F: Atletas com idade mínima de 61 e máxima de 70 anos (ano base 1957 a 1948); 

Categoria G: Atletas com idade mínima de acima de 71 anos (ano base 1947 abaixo); 

 

III - DA DESCLASSIFICAÇÃO  

Art. 5º - Será desclassificado o atleta que:  

§ 1º – Não cumprir rigorosamente o percurso;  

§ 2º – Dificultar a ação de outro atleta durante o percurso;  

§ 3º – Ultrapassar outro atleta dentro do funil da chegada;  

§ 4º – Apresentar durante a realização da prova uma conduta antidesportiva;  

§ 5º – Utilizar meios ilícitos quaisquer.  

 

IV - DA ARBITRAGEM  

Art. 6º. – Os árbitros serão designados pela Comissão Organizadora, não podendo, em hipótese alguma, 

haver recusa ou rejeição por parte dos atletas/equipes participantes.  

 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8°. – O recurso será recebido na forma do Regulamento Geral com fundamentação legal específica.  

Art. 9°. – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora da SEESP e 

CRONOSERV. 

Art. 10º - A prova terá duração de 1 hora e 30 minutos, acima deste tempo, o atleta será retirado de 

prova. 


