
REGULAMENTO 5ª ETAPA 

• A 5ª etapa do Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera 
- Tour 2019 será realizada no dia 14 de JULHO de 2019, 
com percurso de 7 km para a corrida e de 4 km para a 
caminhada.
• A largada da corrida será às 08h30, e da Caminhada na 
sequência, na Alameda Boa Vista (rua atrás do Riviera 
Shopping Center).
• Será fornecido o chip de cronometragem para os 
corredores. O chip é retornável e deverá ser devolvido logo 
após a prova. A não devolução acarretará uma cobrança 
de R$ 50 para o corredor. Os caminhantes contarão com 
cronometragem manual.
• As inscrições poderão ser feitas do dia 01 a 11 de 
JULHO de 2019, virtualmente através do site www.
rivieradesaolourenco.com. Dias 12 e 13/07/2019, as 
inscrições poderão ser feitas no Pavilhão de Exposições do 
SIV, das 09h00 às 18h00.
• A idade mínima autorizada para participação na corrida 
é de 14 anos, sendo que no caso de menores de idade, 
um responsável deverá assinar a ficha de inscrição. Para 
a caminhada, os menores de 10 anos deverão estar 
acompanhados de um responsável.
• O valor da inscrição individual para a corrida é de 
R$ 80,00 e para a caminhada é de R$ 65,00. Para os inscritos 
via internet, será dado desconto de 10% sobre o valor da 
inscrição, não contada a taxa de administração cobrada pela 
instituição bancária.
• O número de camisetas da prova está limitado a 220 
unidades. Assim, até 220 inscrições, os atletas receberão 
kit de corrida contendo número de peito, camiseta dryfit 
da 5ª etapa e chip de cronometragem para os corredores. 
Acima da 221ª inscrição os atletas poderão efetuar sua 
inscrição e receberão número de peito, podendo receber 
uma camiseta de etapa anterior da corrida se houver em 
estoque, ou não receber camiseta alguma, caso não haja 
estoque. Nestes casos, o atleta usufruirá de desconto na 
inscrição, ficando os valores R$ 65,00 para a corrida, R$ 
55,00 para a caminhada e R$ 40,00 para categoria infantil. 
• Para grupos com mais de 15 pessoas, será oferecido um 

desconto de 15%, desde que essas inscrições sejam feitas 
através de pagamento único. Esse desconto será concedido 
somente para as inscrições feitas no SIV.
• A arrecadação será revertida para custeio da corrida e 
para a Fundação 10 de Agosto.
• Em caso de desistência, o valor da inscrição não será 
devolvido. O kit de corrida ficará à disposição do atleta 
para ser retirado no Pavilhão do SIV, pelo prazo de 30 dias 
contados a partir do dia da prova.  Após essa data, a camiseta 
será destinada a Fundação 10 de Agosto. A desistência não 
dá direito ao atleta de participar de nova etapa de corrida, 
devendo neste caso, ser feita nova inscrição.
• No ato da inscrição pelo site o atleta deverá imprimir o 
boleto e efetuar o pagamento em instituição bancária. 
Este boleto terá um custo de R$ 3,00, referente a taxa de 
administração, que será incorporado ao valor da inscrição. 
Após a confirmação do pagamento, o atleta receberá um 
e-mail com a confirmação da inscrição que deverá ser 
impresso e entregue entre os dias 12 e 13/07/2019, no 
Pavilhão de Exposições do SIV, das 09h00 às 18h00, para 
retirada do kit de corrida.
• No caso de inscrição efetuada diretamente no Pavilhão 
de Exposições do SIV o atleta receberá de imediato o kit de 
corrida, composto de um número de peito e uma camiseta 
para os corredores e uma camiseta para cada participante 
da caminhada que, recomendamos, seja utilizada na prova. 
O número de peito deverá obrigatoriamente ser usado 
visivelmente na parte frontal, sem rasura ou alteração.
• Nenhum atleta poderá participar da corrida sem número 
de peito e chip, ambos não poderão ser trocado com outro 
atleta, sendo passível de desclassificação.
• O nº de peito deverá ser mostrado ao final da prova para a 
marcação dos tempos e classificação de chegada.
• Serão premiados os 3 primeiros lugares masculino e 
feminino - geral (os 03 melhores tempos, independente-
mente de categoria).
• Os 10 primeiros em cada categoria serão pontuados no 
ranking do Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera, 
conforme regulamento específico do Circuito. 

• Os prêmios não são acumulativos, ou seja, o atleta não 
pode vencer em duas categorias.
• A premiação se dará 1 hora após a largada, junto ao 
pórtico de chegada.
• Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do 
percurso.
• O Evento acontecerá com chuva ou sol, podendo ser 
cancelado caso condições de catástrofe ponham em risco a 
integridade física dos participantes.
• Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta 
ou atletas venham a sofrer durante o transcurso do evento 
não serão de responsabilidade dos organizadores da prova 
tampouco de seus patrocinadores.
• O Corpo Médico da Prova reserva-se o direito, durante o 
transcorrer da prova, de retirar da mesma qualquer atleta 
que não tiver condições de saúde adequadas para a prática 
esportiva.
• Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida 
pelo atleta será passível de desclassificação.

Categoria Infantil
• A prova infantil contará com duas categorias, a saber:
de 5 a 9 anos e de 10 a 13 anos, com percursos de 200 e 400 
m respectivamente.
• Os participantes dessas categorias deverão seguir os 
mesmos procedimentos de inscrição para o evento acima 
descrito. O valor da inscrição da categoria infantil é de 
R$ 52,00. Inscrições feitas pela internet terão desconto 
de 10%, não contando o valor da taxa de administração 
cobrada pela instituição bancária.
• A largada da corrida infantil acontecerá às 08h10 na 
Alameda Boa Vista (rua atrás do Riviera Shopping).
• As crianças deverão estar acompanhadas de um 
responsável.
•   Os participantes deverão portar número de peito.
• Todos os participantes receberão medalha de participação 
em ambas categorias.
• Para a categoria infantil será feito ranking nos mesmos 
moldes da categoria adulto.

O Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera - Tour 2019, 
realizado pela Sobloco Construtora S.A, será composto de 
08 (oito) provas durante o ano de 2019 e será regido pelo 
presente regulamento. Compõem o Circuito de Corridas 
dos Amigos da Riviera Tour 2019, as seguintes etapas:

1ª Etapa: 27/01/2019 Domingo
2ª Etapa: 03/03/2019 Domingo
3ª Etapa: 21/04/2019 Domingo
4ª Etapa: 23/06/2019 Domingo
5ª Etapa: 14/07/2019 Domingo
6ª Etapa: 08/09/2019 Domingo
7ª Etapa: 13/10/2019 Domingo
8ª Etapa: 17/11/2019 Domingo

Categorias:
- As categorias serão as seguintes: 

Masculino:
- Categoria geral
- 14 a 19 anos: nascidos nos anos de 2000 a 2005
- 20 a 29 anos: nascidos nos anos de 1990 a 1999
- 30 a 39 anos: nascidos nos anos de 1980 a 1989
- 40 a 49 anos: nascidos nos anos de 1970 a 1979
- 50 a 59 anos: nascidos nos anos de 1960 a 1969
- 60 a 69 anos: nascidos nos anos de 1950 a 1959
- acima de 70 anos: nascidos até 1949

Feminino:
- Categoria geral
- 14 a 19 anos: nascidos nos anos de 2000 a 2005
- 20 a 29 anos: nascidos nos anos de 1990 a 1999
- 30 a 39 anos: nascidos nos anos de 1980 a 1989
- 40 a 49 anos: nascidos nos anos de 1970 a 1979
- 50 a 59 anos: nascidos nos anos de 1960 a 1969
- acima de 60 anos: nascidos até 1959
 
Categoria infantil:
- 5 a 9 anos: nascidos nos anos de 2010 a 2014
- 10 a 13 anos: nascidos nos anos de 2006 a 2009

*: para cálculo de idade será considerado válido o ano de 
nascimento.

Ranking
- Será formado um ranking interno da Riviera, por 
categoria, onde os participantes vão acumulando pontos 
a cada etapa durante o ano, conforme descrito adiante. 
Após a última corrida do ano será feita a entrega dos 
troféus aos vencedores do ranking de cada categoria. Para 
a premiação é necessário a participação em, no mínimo, 
duas etapas completas. A pontuação do ranking se dará 
da seguinte forma:

1º Lugar: 60 pontos        6º Lugar: 17 pontos
2º Lugar: 50 pontos        7º Lugar: 14 pontos
3º Lugar: 40 pontos        8º Lugar: 11 pontos
4º Lugar: 30 pontos        9º Lugar: 08 pontos
5º Lugar: 20 pontos      10º Lugar: 05 pontos

Para efeito do resultado no ranking será considerado a 
soma total dos pontos das etapas corridas.
Em caso de empate no número de pontos no final da 
temporada, será vencedor o atleta que tiver participado 
de um número maior de corridas. Se persistir o empate, 
será vencedor o atleta mais velho.
Idade minima para participação do ranking é de 14 anos.

Inscrição
- O atleta estará automaticamente cadastrado para o 
ranking do Circuito após ter efetuado a inscrição em 
qualquer uma das etapas devendo apresentar o RG 
original, o que não o isenta da inscrição para participação 
em cada etapa.
- O atleta que adulterar ou realizar sua inscrição baseada 
em informações falsas estará sumariamente eliminado 
de participar do Circuito.
- A inscrição no Circuito é de responsabilidade do atleta 
isentando a organização e os patrocinadores de qualquer 
responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer 
antes, durante ou após as provas/etapas.

·  A idade mínima autorizada para participação na corrida 
adulto é de 14 anos, sendo que no caso de menores de 
idade, um responsável deverá assinar a ficha de inscrição. 
Para a caminhada, os menores de 10 anos deverão estar 
acompanhados de um responsável.
· A classificação em cada etapa será feita com os atletas 
inscritos e participantes da mesma. 
· O atleta que correr com o número trocado será 
desclassificado da etapa.
· Na categoria infantil, o pai e/ou responsável deverá
estar presente na prova.

Premiação
- A cada etapa, serão premiados apenas os 03 primeiros 
colocados - masculino e feminino -  geral (os 03 melhores 
tempos, independentemente de categoria). Os 10 
primeiros em cada categoria serão pontuados no ranking, 
conforme tabela anteriormente descrita, não havendo 
premiação na etapa, somente ao final do Circuito. 

No final do Circuito, após a última prova e em evento 
específico, serão premiados os vencedores do ranking de 
cada categoria. Os prêmios não são acumulativos, ou seja, 
o atleta não pode vencer em duas categorias.

Divulgação
A realização de cada prova será divulgada nos veículos 
da Riviera: boletim de entrada, site da Riviera e através 
de assessoria de imprensa, na mídia local. O resultado 
da prova e a classificação geral do campeonato serão 
integralmente divulgados no site da Riviera (www.
rivieradesaolourenco.com).

Outros
A comissão coordenadora do Circuito será responsável 
pelo julgamento e aplicação de penalidades no caso de 
qualquer ato de indisciplina antes, durante ou após a 
etapa. Os aspectos não previstos neste regulamento serão 
resolvidos pela comissão coordenadora à sua própria 
interpretação.
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