REGULAMENTO GERAL
O 15º Revezamento Volta de São Francisco será uma volta completa na Ilha de São Francisco do Sul. Nos 90km da prova
todos participantes terão oportunidade de manter contato com a natureza, em trechos de estrada de terra, asfalto, além de
passear pelo Centro Histórico da Cidade e das belas praias.

Regra 1 – Calendário das atividades:
Período

Atividades

30/01 a 30/03/2018

1º lote de inscrição – R$140,00 por atleta

31/03 a 23/07/2018

2º lote de inscrição – R$170,00 por atleta

24/07 a 08/08/2018

3º lote de inscrição – R$190,00 por atleta (Se houver vaga)
Prazo final para garantia do tamanho da camiseta dos atletas (*por meio do
cadastro no sistema)
Prazo final de cadastro dos atletas, inserir novos atletas e envio on-line do
Termo de Responsabilidade e questionário médico
Prazo final para mudança de Categoria e nome da equipe.

23/07/2018

08/08/2018

Data final para pagamentos de reserva do jantar de massas
Data final para requerer kit coordenador.
09/08 a 16/08/2018
31/08/2018 - 13h00 às
20h00
31/09/2018 - 19h00

Multa de R$ 50,00 por dia de atraso na documentação solicitada.
Multa de R$ 50,00 por atleta na mudança da composição da equipe.
Entrega de kit - Hotel Villa Real
Congresso Técnico - Hotel Villa Real

01/09/2018 - 7h00 a 8h30

Largada - Centro Histórico

01/09/1018- 19h00
01/09/2018- 19h00 às
21h30

Cerimônia de Premiação - Cine Teatro
Jantar de massas (somente com reserva antecipada) - Hotel Villa Real
ATLETAS

Regra 2 – O atleta poderá estar inscrito somente em uma equipe. Se seu nome constar em duas, será considerado membro
daquela que o inscreveu primeiro. A mudança do atleta de equipe deverá ter a aprovação do (a) coordenador (a) da
primeira, caso contrário, ele não poderá participar em equipe alguma. Deverá verificar se possui RG expedido nos últimos
10 anos, para ser apresentado no evento, como também fornecer seus dados corretamente para preenchimento do
cadastro de todos integrantes da equipe pelo (a) coordenador (a).
CATEGORIAS DE EQUIPE E IDADE DOS ATLETAS
Regra 3 - As equipes serão compostas por 6, 3 corredores e por um coordenador, que deverá ser maior de 18 anos e que
poderá ser um dos componentes da equipe. Se o coordenador da equipe não for atleta poderá estar inscrito oficialmente na
competição, recebendo o kit e a premiação correspondente a sua equipe pagando 50% do valor da inscrição. O número
máximo de equipes será de 180.
Regra 4 - A idade mínima para participação é de 12 anos. A data base que serve como referência para a determinação da
idade é 31/12/2018
Regra 5 - Categorias e números de componentes:
 Categoria I - ABERTA - 6 ou 7 atletas - livre participação independente do sexo e idade
 Categoria II - ABERTA MISTA - 6 ou 7 atletas, com no mínimo 2 corredores de cada sexo
 Categoria III - FEMININA - 6 ou 7 atletas, todas do sexo feminino
 Categoria IV - VETERANA - 6 ou 7 atletas, com 40 anos ou mais para os homens e 35 ou mais para as mulheres.
 Categoria V - FRANCISQUENSE – 6 ou 7 atletas, livre participação independente do sexo e idade, composta de
trabalhadores ou moradores de São Francisco do Sul. Os atletas devem por e-mail, um documento que comprove que
reside ou trabalha em São Francisco do Sul.
 Categoria VI - PARTICIPAÇÃO – 6 ou 7 atletas - livre participação independente do sexo e idade. (Não haverá premiação
em troféus nesta categoria)
As categorias I, II, III, IV, V e VI serão compostas por 6 ou 7 corredores. As primeiras 6 seções devem ser feitas,

obrigatoriamente, seguindo a sequência dos atletas inscritos/cadastrados (1 ao 6). Portanto o corredor número 1 corre
obrigatoriamente a primeira seção, o corredor 2, a seção dois e assim por diante. O corredor número 7 pode no dia
substituir as seções de 1 a 6 ou de 7 a 15. Entre as seções 7 a 15, qualquer corredor inscrito poderá fazê-lo, inclusive o
reserva. Podendo também dobrar percurso. O corredor que for substituído PODERÁ voltar a correr.





Categoria VII - TRIO MASCULINO. Será composta de 3 atletas
Categoria VIII - TRIO MISTO - 3 atletas mistos
Categoria IX - TRIO FEMININO - 3 atletas do sexo feminino
Categoria X - TRIO VETERANO - Homens acima de 40 anos e/ou mulheres acima de 35 anos.

Nas categorias VII, VIII, IX e X serão compostas por 3 corredores. Não haverá reserva para os trios. As primeiras 6 seções
devem ser feitas, obrigatoriamente, seguindo a sequência dos atletas inscritos/cadastrados (1 ao 3). O primeiro atleta corre
obrigatoriamente as seções 1 e 4, o segundo corredor as seções 2 e 5 e o terceiro corredor as seções 3 e 6. Entre as
seções 7 a 15, qualquer corredor inscrito poderá fazê-lo, podendo dobrar percurso.
CORREDOR RESERVA
Regra 6 - A inscrição do atleta reserva é optativa para as categorias de I a VI, obedecendo aos mesmos critérios de
inscrição inclusive pagamento. O reserva poderá substituir um dos corredores entre as seções 1 a 6.
Regra 7 - Caso haja algum problema com um dos componentes nos 6 primeiros percursos da corrida, que o impeça de
completar um de seus percursos e a equipe não tenha reserva, ele poderá ser substituído por qualquer um dos
componentes. A equipe poderá completar a prova, sendo colocada imediatamente atrás da última equipe da categoria que
cumpriu integralmente as regras da prova, respeitando o tempo total do revezamento. Havendo mais de uma equipe nesta
situação, a definição será pelo menor tempo.
SUBSTITUIÇÃO DURANTE A PROVA
Regra 8 - O corredor reserva, precisa se apresentar ao fiscal do Posto de Troca, de posse de sua carteira de identidade.
O corredor reserva PODE substituir somente UM corredor entre as sessões 1 a 6. Para as equipes mistas, o reserva, se for
feminino, pode substituir ambos os sexos, se for masculino poderá substituir somente o atleta masculino.
INSCRIÇÕES
Regra 9
1º Lote
30/01 a 30/03/2018

R$140,00 por atleta

2º Lote
31/03 a 23/07/2018

R$170,00 por atleta

3º Lote
24/07 a 08/08/2018

R$190,00 por atleta (Se houver vaga)

Descontos Especiais para:
- pagamento efetuado pessoalmente em dinheiro na Eco Floripa – R$20,00
- membros da ATC-SC, com pagamento efetuado pessoalmente em dinheiro na Eco Floripa – 20%
- assessorias/grupos com 12 participantes, o 13º atleta é Gratuito, válido para qualquer categoria. Ao cadastrar o atleta Gratuito, inserir
esta informação na ficha de inscrição no campo de comentário da equipe.
- Moradores de São Francisco do Sul: desconto de 20% mediante comprovante de residência.
*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.
Contas para depósito
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

CNPJ: 04.107.594/0001-95

CNPJ: 04.107.594/0001-95

ECOFLORIPA EVENTOS ESPORTIVOS

ECOFLORIPA EVENTOS ESPORTIVOS

CARLOS ROBERTO DUARTE

MUDANÇA DE CATEGORIA
Regra 10 - Se alguma equipe quiser mudar de categoria poderá fazê-lo até o dia 08/08/2018, desde que cumpra as regras
para tal. Não haverá devolução de dinheiro no caso de redução no número de corredores. Poderá haver acréscimo de
atleta, desde que seja no prazo estipulado e efetue o pagamento
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
Regra 11 – Todo atleta inscrito, indiferente da categoria, terá uma pulseira de identificação/lacre. Esta pulseira de
identificação/lacre poderá ser colocada no local da entrega de KIT (Hotel Villa Real), no dia 31/09 ou, como também
na largada. Esta pulseira será colocada pela organização e nesse momento o atleta deve apresentar seu RG, com
data de expedição inferior a 10 anos. Em cada Posto de Troca, o atleta antes de começar seu percurso, deverá se
apresentar aos árbitros, com antecedência, mostrando seu lacre. O atleta não poderá correr sem pulseira de
identificação/lacre, caso contrário sua equipe será desclassificada.

LARGADAS E CHEGADA DA PROVA
Regra 12 – Tanto a largada quanto a chegada da prova serão no Centro Histórico de São Francisco do Sul. A largada será
entre 7h00min e 8h15min e o encerramento da prova se dará às 17h00min.
Existe um tempo limite (máximo) de prova em cada categoria do revezamento (que está descrito a seguir), sendo
importante, na montagem da equipe, verificar o ritmo médio de corrida da equipe, para que não seja ultrapassado esse
limite de tempo.

30

Participação

07h00

Tempo de
Prova
10h00min

30

Feminina (20), Trio Feminino (10)

07h15

9h45min

6:30 min/km

30

Trio Veterano (10), Trio Misto (20)

07h30

9h30min

6:20 min/km

30

Trio Masculino

07h45

9h15min

6:10 min/km

30

Aberta Mista

08h00

9h00min

6:00 min/km

30

Veterano (15), Francisquense (15)

08h15

8h45min

5:50 min/km

30

Aberta

08h30

8h30min

5:40 min/km

Vagas

Categoria

Largada

Ritmo de
corrida
6:40 min/km

CONFIRMAÇÃO FINAL DA INSCRICÃO DA EQUIPE NA PROVA
Regra 13 - A equipe somente terá direito a correr no dia da prova se, após ter pago a inscrição, preencher no sistema online a Ficha Completa dos corredores até o dia 8 de agosto (sem multa). Deverá também preencher on-line o Termo de
Responsabilidade e o Questionário de saúde, que cada atleta receberá por e-mail, assim que o coordenador cadastrar toda
sua equipe. Para as categorias Veterana (Categorias IV e IX), além do termo e questionário de saúde preenchido, enviar
também cópia da carteira de identidade dos corredores até o dia 8 de agosto (por e-mail).
A equipe que enviar o cadastro dos atletas após dia 8 de agosto (de 9 de agosto a 16 de agosto) pagará uma multa de R$
50,00 por dia de atraso e a partir de 17 de agosto a equipe estará excluída da prova. A equipe que enviar sua
documentação incompleta, também receberá multa, que irá variar de R$ 50,00 a R$ 100,00, dependendo da quantidade de
informações incompletas (na ficha dos atletas, termo de responsabilidade e questionário de saúde).
Na categoria Francisquense, o coordenador deverá enviar por e-mail comprovante de residência ou de trabalho em São
Francisco do Sul dos atletas da equipe.
MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA
Regra 14- Alterações de última hora na composição da equipe somente serão aceitas por email, acompanhado do
pagamento de multa. No período de 9 de agosto a 16 de agosto a multa para alteração de cada corredor será de R$ 50,00.
Isto é válido para troca de posição em todas as categorias. Para a inclusão novos atletas, além da multa de R$50,00,
deverá pagar ainda o valor da inscrição (R$190,00).
Não será feita nenhuma alteração na composição da equipe entre os dias 17 de agosto a 1 de setembro.

SUBSTITUIÇÃO DURANTE A PROVA
Regra 15 - O corredor reserva, precisa se apresentar ao fiscal do Posto de Troca, de posse de sua carteira de identidade.
O corredor reserva PODE substituir somente UM corredor entre as sessões 1 a 6. Para as equipes mistas, o reserva, se for
feminino, pode substituir ambos os sexos, se for masculino poderá substituir somente o atleta masculino

PERCURSO DA PROVA
Regra 16 - Os atletas deverão afixar o número oficial na frente do corpo, preferencialmente na camiseta. Este número não
deverá ser dobrado ou rasurado. O atleta reserva terá seu número com final 7.
Regra 17 - Um bastão/pulseira será levado por cada equipe e deverá sempre estar de posse do corredor em questão,
sendo passado para o próximo corredor, dentro dos limites do funil do Posto de Troca.

Regra 18 - É responsabilidade de cada equipe o conhecimento do percurso. É imprescindível prestar atenção nas
sinalizações específicas do evento (placas, marcas no chão e fitas amarradas em locais altos) e também no pessoal de
apoio. Haverá o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Bombeiros Militares e ambulâncias.
Regra 19 - Caso algum atleta erre o trajeto, deverá retornar ao local onde ocorreu o erro e para refazer este retorno de
percurso, poderá usar qualquer meio de transporte.
Regra 20 - Se algum corredor se machucar no meio do percurso e não tiver condições de continuar a prova, outro corredor
pode substitui-lo, mas deverá refazer o percurso completo. Se o percurso não for refeito a equipe será desclassificada.
Regra 21 - No dia do evento, o trânsito local não será interrompido, devido à extensão da prova, mas controlado em
cruzamentos ou locais mais perigosos. Portanto, é de responsabilidade do corredor zelar por sua segurança no trânsito,
procurando tomar o máximo de cuidado ao cruzar ruas e avenidas. Recomenda-se o uso de calçadas e acostamentos.
Regra 22- Haverá penalidade de 15 min. no tempo final da equipe para cada corredor que não estiver correndo no lado da
rua ou da estrada solicitado. O atleta deverá correr na calçada, acostamento ou na lateral das pistas. É proibido correr na
faixa divisória das pistas. Estes são os lados permitidos:
















SEÇÃO 1: Esquerda (acostamento) na SC 301;
SEÇÃO 2: Esquerda (acostamento) em todo o percurso;
SEÇÃO 3: Direita, até a entrada do Iate Clube, depois até Rua Paraguai;
SEÇÃO 4: Livre;
SEÇÃO 5: Esquerda no asfalto até a Rua São Domingo depois livre;
SEÇÃO 6: Livre;
SEÇÃO 7: Livre e do lado esquerdo na Prainha (calçada);
SEÇÃO 8: Livre;
SEÇÃO 9: Livre;
SEÇÃO 10: Livre;
SEÇÃO 11: Esquerda em todo o percurso;
SEÇÃO 12: Esquerda em todo o percurso;
SEÇÃO 13: Livre;
SEÇÃO 14: Livre;
SEÇÃO 15: Esquerda em todo o percurso, mas livre no Centro Histórico, a partir da Rua Sete de Setembro;

Regra 23 - O percurso é praticamente todo plano, com algumas pequenas subidas e descidas nas seções 13 e 14, onde a
altitude não passa de 15m. Na seção 7 tem uma trilha de 1,7km, com um desnível de 60m e nas seções 4 e 6 tem a
travessia de rios junto à praia. Nestes locais terão apoio do Corpo de Bombeiros.

Seção

15º REVEZAMENTO VOLTA DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 2018
Local
2018
Dist. Acumulada

1

Largada - Ao Lado do Mercado Publico

9,1km

2

SC - Polícia Rodoviária

8,2km

9,1km

3

Entrada do Capri

4,7km

17,3km

4

Capri (Iate Clube)

5,7km

22,0km

5

Forte

4,3km

27,7km

6

Praia Ubatuba - final

5,3km

32,0km

7

Praia da Enseada

2,8km

37,3km

8

Início Praia Grande

7,3km

40,1km

9

Praia Grande 1 (deck)

7,1km

47,4km

10

Praia Grande 2

6,0km

54,5km

11

Praia do Ervino

7,5km

60,5km

12

Igreja Gamboa

6,3km

68,0km

13

BR 280 (Miranda)

6,2km

74,3km

14

Escola F. Correa (Laranjeiras)

5,1km

80,5km

15

BR 280 - 200m antes da BR

4,6km

85,6km

CHEGADA

90,2km

*Detalhes do percurso com altimetria, menu PERCURSO.
PENALIDADES
A equipe será penalizada com acréscimo no tempo final ou desclassificação do Revezamento, para cada vez que for
flagrado um corredor ou equipe nas condições abaixo relatadas:
Regra 24 - ACRÉSCIMO de 15 minutos para a equipe que:
 a) fornecer informações imprecisas a respeito do ritmo dos corredores, levando a equipe a ter um tempo final na corrida
menor ou maior que 1h00min;
 b) estiver com atleta correndo no lado oposto da rua daquele exigido pela organização da prova (Regra 20);
 c) deixar ou jogar lixo em local não apropriado, como em rua, estrada, calçada, praia ou propriedade privada;
 d) tiver o carro de apoio acompanhando o corredor numa distância inferior a 20 metros;
 e) fizer a troca de bastão fora da zona do funil demarcada para tal (5 a 15 metros). Além desta marca a equipe será
desclassificada;
 f) estacionar carro em local inadequado, não obedecendo às recomendações dos fiscais, causando problema no trânsito
de corredores ou de outros veículos;
 g) desrespeitar os árbitros dos Postos de Troca, ou qualquer membro da equipe organizadora;
 h) apresentar atitude antidesportiva;
 i) tiver algum atleta em contato físico com outra pessoa, durante o momento em que está correndo, (como, por exemplo:
sendo puxado, apoiado, etc);
Regra 25 - DESCLASSIFICAÇÃO. Será desclassificada a equipe que:
 a) tiver o corredor utilizando qualquer meio de transporte para percorrer a seção a ele designada;
 b) não confirmar a sua largada;
 c) largar antes do horário definido pela organização;
 d) realizar troca de bastão fora da zona determinada (mais que 15 m);
 e) tiver atitudes que firam seriamente os princípios do revezamento;
 f) não conseguir manter o ritmo mínimo predeterminado pela prova. (Regra 11);
 g) tiver algum atleta correndo que não esteja inscrito na prova;
 h) "cortar caminho";
 i) "correr com atleta sem a pulseira/lacre de identificação;
 j) recusar-se a subir ao pódio durante a cerimônia de premiação, ou tumultuar a mesma, não aceitando as decisões da
Comissão Disciplinar. A equipe que assim proceder não será aceita sua participação nas próximas edições do
Revezamento.

"PACING"
Regra 26 - Durante o percurso o corredor poderá ser incentivado por seus colegas corredores, inclusive correndo lado a
lado, desde que não exista contato físico (ver penalidades). Portanto é permitido o "pacing".

TRANSPORTE DA EQUIPE
Regra 27- Os veículos (carros ou motos) para o transporte dos corredores durante a corrida serão de responsabilidade de
cada equipe. Se utilizar moto, é obrigatório o uso de capacete. Não será permitido o uso de ônibus, caminhão ou veículo
aberto para transporte de corredores.
Regra 28 - Cada equipe tem direito a usar até 2 veículos; a categoria Trio apenas 1 carro. Todo o veículo receberá uma
identificação, devendo esta ser afixada em local visível, na frente do veículo. Somente este veículo terá permissão de
estacionar nas áreas próximas aos Postos de Troca.
Regra 29 - O carro não poderá acompanhar numa distância inferior a 20 metros, o atleta que está correndo. Se quiserem
dar apoio ao atleta, deverão estacionar o veículo em local seguro, que não prejudique os atletas e o trânsito.
Regra 30 - O motorista do veículo da equipe deverá obedecer ao Código Nacional de Trânsito, tais como mão preferencial,
limite de velocidade, etc.
Regra 31 - Nas zonas de troca, o tráfego de corredores e pedestres é preferencial.

HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO
Regra 32 - Cada equipe é responsável pela sua hidratação e alimentação durante a prova.
Regra 33 - Todo corredor pode receber durante o percurso água ou outro suprimento de seus companheiros ou do público.
FISCAIS DA PROVA
Regra 34 - Haverá fiscais em todos os Postos de Troca e em vários pontos estratégicos.

Regra 35 - Se a equipe comparecer atrasada na largada, ainda poderá largar desde que faça confirmação com o fiscal de
largada, e que não ultrapasse 10 minutos do horário estipulado anteriormente. Será computado o tempo final, levando em
conta o horário que estava previamente programado para sua largada.
Regra 36 - A corrida será interrompida no final da seção 12. Todas as equipes devem parar, o atleta que receber a pulseira
deve ser conduzido por um arbitro até o outro lado da rodovia a BR280 (altura do km 15). Para iniciar a Seção 13 será feita
uma relargada 2 minutos depois, mediante autorização do árbitro local.

ENTREGA DO KIT E CONGRESSO TÉCNICO
Regra 37 - A entrega do kit será no dia 31 de agosto, das 13h00 às 20h00, no Hotel Villa Real, localizado Rua Francisco
Machado Souza 1135, fone (47) 3471-5800. Devendo ser retirado preferencialmente pelo coordenador da equipe.
Regra 38 – O Congresso Técnico será no dia 30 de agosto, às 19h00 no Hotel Villa Real onde serão dadas maiores
informações e possíveis alterações. Toda comunicação será considerada como parte do regulamento do 15º Revezamento
de São Francisco do Sul. Será obrigatória a presença de um representante de cada equipe.
JANTAR DE MASSAS
Regra 39 – Uma lista com as equipes confirmadas para o jantar de massas estará disponível no site da prova, no Menu
Inscrições/Confirmação de Jantar. Caso a equipe não esteja confirmada na lista, deverá entrar em contato com a Secretaria
da Eco Floripa. Os valores serão: R$20,00 atleta e coordenador (se efetuou pagto do kit coordenador) e R$50,00
acompanhante.
É de responsabilidade de cada coordenador verificar se sua equipe está na lista.
Os tickets do jantar de massas serão entregues junto do kit da equipe.
COMISSÃO DISCIPLINAR
Regra 40 - Haverá uma Comissão Disciplinar composta por 5 membros (corredores, técnicos e comissão organizadora) que
decidirá sobre problemas ocorridos no dia da prova. Essa comissão será composta e aclamada no dia 02 de setembro
durante o Congresso Técnico. Qualquer questionamento por parte das equipes deverá ser enviado, por escrito para a
Secretaria do Evento até às 16h00 do dia da Prova

PREMIAÇÃO
Regra 41 - Todo o corredor inscrito (inclusive reserva) e o coordenador não atleta que pagou inscrição, receberá:
- 1 camiseta
- Medalha de participação ao terminar o Revezamento dentro do tempo máximo permitido.
- premiação de troféus para os primeiros colocados;
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 01 de setembro, às 19h00min, no Cine Teatro X de Novembro - Rua Hercílio
Luz, 50 - Centro - São Francisco do Sul, próximo ao Centro Histórico.
Receberão troféus os(as) atletas e o coordenador (inscrito) melhor classificados(as), levando-se em conta a quantidade de
equipes inscritas em cada categoria (tabela abaixo):
Categorias

Nº de equipes inscritas

Quantas serão premiadas

Campeã Geral

-

Primeira equipe

Categorias de I a V e VII a X
Categorias de I a V e VII a X
Categorias de I a V e VII a X

Até 15 equipes
De 16 a 25 equipes
De 26 ou mais equipes

1º ao 3º lugar
1º ao 4º lugar
1º ao 5º lugar

*Categoria VI (participação), não terá premiação em troféu.
Regra 42 - Todas as equipes que subirem ao pódio terão vaga garantida para o Revezamento Volta a Ilha 2019, em
Florianópolis, desde que confirme logo depois da premiação.
- Haverá sorteio de vagas entre as equipes não premiadas para o Revezamento Volta a Ilha de 2019, dependendo do
número de vagas não utilizadas pelas equipes que subirem ao pódio.
- Serão distribuídas 30 vagas no total.
- Deverão seguir os prazos e pagar os valores estipulados pela Eco Floripa.
- As equipes sorteadas, ou premiadas deverão pagar no momento da premiação uma taxa de R$ 400,00 para garantir sua
vaga e posteriormente (novembro) pagar o valor completo de inscrição. Esta reserva de vaga deverá ser feita DURANTE
a premiação, no mesmo local com a Luanda.

Regra 43 - Qualquer situação não prevista neste regulamento será decidida pelos organizadores do 15º Revezamento Volta
de São Francisco do Sul.
DOAÇÃO PARA INSTITUIÇÂO CARENTE
Com o objetivo de ajudar comunidades carentes locais será doado o valor de R$1,00 de cada atleta inscrito, a uma
instituição APAE.

