6ª Maratona Express - 42,195km
Regulamento Geral 2017

Regra 1 – Calendário das atividades:
Datas

Atividades

31/01 a 20/04/2017

Inscrições/pagamento – R$630,00 (equipe)

21/04 a 11/10/2017

Inscrições/pagamento – R$700,00 (equipe)

12/10 a 25/10/2017

Inscrições/pagamento – R$980,00 (equipe)

11/10/2017

Prazo final para garantir o tamanho da camiseta dos atletas (através do cadastro pelo site)

01/11/2017

Prazo final para mudança na composição da equipe, e nome da equipe.

12/11 - 13h00 às 18h00 (sábado) Entrega de kit – Local a definir
13/11 – 6h30 às 7h30 (domingo)

Entrega de Kit – Beira Mar Continental somente equipe fora da Grande Florianópolis (Regra 17).

12/11 – 8h00

Largada

12/11 – 13h00

Cerimônia de Premiação

Regra 2 – A maratona Express têm as seguintes categorias:
Feminina – 100% mulheres
*Masculina – 100% homens
* mulheres poderão participar da equipe masculina
Regra 3 - O limite de participantes na prova será de 50 equipes.
IDADE DOS CORREDORES
Regra 4 - A idade mínima para participar na categoria masculina ou feminina é de 12 anos (completos no ano de 2017) e sem limite de
idade máxima. Menores de 18 anos deverão ter o termo de responsabilidade assinado pelos pais / responsáveis.
VALORES INSCRIÇÃO
Regra 5 –
Datas

Atividades

31/01 a 20/04/2017

Inscrições/pagamento – R$630,00 (equipe)

21/04 a 11/10/2017

Inscrições/pagamento – R$700,00 (equipe)

12/10 a 25/10/2017

Inscrições/pagamento – R$980,00 (equipe)

Descontos Especiais para:
- pagamento efetuado pessoalmente em dinheiro na Eco Floripa para a Associação dos Treinadores (ATC - SC) – 20% de desconto;
- pagamento efetuado pessoalmente em dinheiro na Eco Floripa – R$80,00 (por equipe);
- pagamento efetuado por assessorias com 12 participantes, o 13º atleta é FREE, válido para qualquer categoria. Ao cadastrar o atleta o
FREE, inserir esta informação na ficha de inscrição no campo de comentário da equipe.
*ATENÇÃO: A inscrição do atleta só será processada após recebimento da ficha de inscrição, que consta no site, no menu inscrições, devidamente
preenchida e das informações de pagamento.
Toda equipe deverá ter um (a) coordenador(a). A inscrição da equipe deverá ser feita no site do evento, após o pagamento total da
inscrição da equipe.
Contas para depósito
ECOFLORIPA EVENTOS ESPORTIVOS

ECOFLORIPA EVENTOS ESPORTIVOS

CARLOS ROBERTO DUARTE

CNPJ : 04.107.594/0001-95

CNPJ : 04.107.594/0001-95

CAIXA

B.BRASIL

BRADESCO

Ag: 1011 C/C: 0441 - 7 - OP 022

Ag : 1453-2 C/C : 10186 - 9

AG: 2186 C/C: 34665-9

CONFIRMAÇÃO FINAL DA INSCRICÃO
Regra 6 – O atleta ou equipe somente terá direito a correr no dia da prova se tiver, até 01/11/2017:
A - pagado a inscrição via depósito ou pessoalmente na Eco Floripa;
B - preenchido a ficha de inscrição da equipe na internet;
C - preenchido as fichas de inscrição dos atletas da equipe;
D - todos atletas preencherem fichas médicas e termo de responsabilidade on-line
E - Ter o nome ou equipe publicado/confirmado no site ecofloripa.com.br/maratonaexpress, menu inscrições/atletas inscritos;
Regra 7 – Os atletas cadastrados até 11/10 terão seus tamanhos de camisetas garantidas.
Regra 8 – Todo atleta inscrito na prova terá direito:
1 - Número de peito;
2 – camiseta;
3 – chip;
4 - abastecimento na chegada (água, isotônico e frutas);
5 - medalha de participação;
6 - espaço para a equipe montar uma barraca com o tamanho máximo de 3m x 3m;
DEVOLUÇÃO / CANCELAMENTO INSCRIÇÃO
Regra 9 – Até 11/09/2017, será devolvido 80% do valor.
Até 10/10/2017, será devolvido 50% do valor.
Regra 10 - Haverá suporte médico na chegada. Se o departamento médico detectar que algum atleta não tem condições de continuar a
prova, este deverá abandoná-la.
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE
Regra 11 - Troca na composição da equipe poderá ser efetuada até 01/11/2017, onde o coordenador deverá enviar os dados
cadastrais por e-mail deste novo atleta. A confirmação da troca será enviada por e-mail. Cada equipe inscrita será composta por 5 a 7
(sete) atletas. Na ausência de um dos corredores, a equipe poderá correr com 5 atletas
PERCURSO
Regra 12 - É uma prova de revezamento em equipe (correndo ou andando), com distância total de 42,195 km, sendo cada volta de
1km. A primeira volta terá 1.195 m, para completar a distância oficial de uma maratona. As primeiras CINCO voltas devem ser feitas,
obrigatoriamente, seguindo a sequência dos atletas inscritos (1 ao 5). Entre a 6ª e 42ª volta, qualquer corredor inscrito poderá fazê-lo,
desde que haja sempre o revezamento a cada volta. Se alguma equipe comparecer no dia da prova com menos de 5 (cinco) atletas
poderá participar e será classificado como último da categoria.
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO CORREDOR
Regra 13 – A atleta/equipe receberá, na véspera da prova (no seu kit), os números de cada corredor (segundo sua posição definida no
momento da inscrição da equipe). Todos os corredores das categorias masculina e feminina deverá afixá-los na frente do corpo,
com quatro alfinetes, em local visível (preferencialmente na camiseta) para identificação pelos árbitros da prova.
Regra 14 - Cada atleta da equipe deverá apresentar-se, antes da sua primeira participação aos árbitros de largada, (das 06h30 às
7h30) apresentando documento com foto para receber pulseira de identificação. Esta pulseira de identificação deverá permanecer com
o atleta até o final do evento. Haverá uma tenda para colocação dos lacres antes da largada da prova, identificar-se com numero de sua
equipe. O atleta somente poderá entrar na área de revezamento após o atleta anterior da sua equipe ter iniciado a corrida.
Regra 15 – Todo atleta deverá deixar sua carteira de identidade com o coordenador, para apresentá-la ao árbitro. Isto ocorrerá sempre
que for necessário.
LARGADA E CHEGADA DA PROVA
Regra 16 - A largada será às 8h00 e a equipe terá o limite de até 4 horas para finalizar o percurso. O trajeto será em circuito fechado de
1 km, restrito aos atletas.
ENTREGA DO KIT DA EQUIPE
Regra 17 - A entrega do kit da equipe será nos dias 10/11 das 13h00 às 18h00 (sede ecofloripa) e 11/11/2017 das 13h00 às 16h00
(beira-mar continental).
Equipes fora da Grande Florianópolis poderão retirar das 6h30 às 7h30, na Beira Mar Continental, local de largada.
A retirada do kit deverá ser feita preferencialmente pelo (a) coordenador (a) apresentando:
1 - RG (ou documento com foto e data nascimento).
Na impossibilidade de comparecimento do(a) atleta, este(a) deverá informar à organização da prova POR E-MAIL até o dia 01/11:
a) Nome e CPF do autorizado a retirar o kit.
b) O designado deverá trazer: seu próprio documento, autorização (modelo padrão no site).

PENALIDADES
Regra 18 - Será desclassificado o atleta que:
a) Deixar de passar pelo portal de controle;
b) For diagnosticado, pelo médico da prova como tendo algum problema de saúde que o coloque em risco;
c) agrida verbal ou fisicamente os árbitros ou qualquer membro da equipe organizadora;
d) apresentar atitude anti-desportista;
e) cortar caminho no seu percurso;
f) tiver algum atleta correndo sem estar inscrito oficialmente na prova.
g) recusar-se a subir ao pódio na cerimônia de premiação ou tumultuar a mesma, não aceitando as decisões da Organização.
*No caso dos item g a equipe que assim proceder será banido nas próximas edições da Maratona Expresss.
PREMIAÇÃO
Regra 19 - Todo atleta inscrito identificados com o número da prova, que terminar a Maratona Express até o horário limite (Regra 16),
receberá uma medalha, mediante entrega do chip. Não será enviada medalha ou qualquer outra premiação pelo correio.
Regra 20 - A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 12/11/2017, às 13h00min, no mesmo local. A premiação poderá ocorrer antes
deste horário caso a apuração de resultados tenha sido finalizada.
Regra 21 - Serão premiadas com troféus as cinco primeiras equipes em cada categoria (um troféu por atleta).
O atleta masculino e feminino que correr a volta mais rápida receberá um troféu de prêmio.
- Brinde para o primeiro colocado no Masculino e Feminino (dependendo do patrocinador);
Vaga Volta à Ilha 2018
Regra 22 - Haverá distribuição de *10 vagas (pódio) para Volta à Ilha 2018 para:
1 - 5 primeiros do masculino;
2 - 5 primeiros do feminino;
Regra 23 - Se não houver completado as 10 vagas nos itens acima ocorrerá sorteio.
*A equipe contemplada pelo pódio ou sorteio (se houver), deverá pagar no ato da premiação (12/11) uma taxa de R$300,00 por
equipe para garantir a vaga e preencher ficha de confirmação desta vaga. Preencher ficha de confirmação desta vaga através
de link, login e senha enviada para seu e-mail até 17 de novembro de 2016 e pagar o restante da inscrição (mínimo 8 atletas).
Esta vaga é intransferível, deverá ser usada somente pela equipe, sua assessoria ou seu grupo. Em caso de desistência, não
haverá devolução deste pagamento.
*Os 25 Atletas que participaram de todos eventos da Eco Floripa (Regra 3 – Regulamento Volta à Ilha), deverão confirmar este
mesmo pagamento acima, ou seja, deverá pagar no ato após premiação (12/11) uma taxa de R$300,00 por equipe para garantir a
vaga. Preencher ficha de confirmação desta vaga através de link, login e senha enviada para seu e-mail até 17 de novembro de
2017 e pagar o restante da inscrição (mínimo 8 atletas). Esta vaga é intransferível, deverá ser usada somente pela equipe, sua
assessoria ou seu grupo. Em caso de desistência, não haverá devolução deste pagamento.

Regra 24 - Qualquer situação não prevista neste regulamento será analisada pelos organizadores da Maratona Express.

