
 
 REGULAMENTO ESPECÍFICO CORRIDA DE RUA 7 DE SETEMBRO 
 
DIA 07 DE SETEMBRO 
LOCAL: COMPLEXO TURISTICO 
HORÁRIO: 15h 
ORGANIZAÇÃO: SEESP 
 
 
I - DO PERCURSO  
 
Art. 1°. - O percurso da prova será de 7km, sendo duas voltas de 3,5km que 
deverão ser cumpridos pelos atletas de todas as categorias.  
 
II - DA INSCRIÇÃO  
 
Art. 2º. – Na modalidade Corrida de rua - Prova de 7km os atletas deverão se 
inscrever na SEESP (Secretaria de Esportes de São Sebastião) – Rua Euclides 
de Mattos, 220 - Varadouro, no período de 22 de agosto a 04 de setembro, no 
horário de expediente das 8h30 as 17h.  
§ 1º – A concentração será no complexo turístico as 15h00 do dia 7 de 
setembro 
§ 2º – O número 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.  
§ 3º – Na prova de corrida de rua o número de peito deverá ser fixada na parte 
da frente do uniforme.  
§ 4º – O atleta apenas poderá competir em sua faixa etária. 
§ 6º - As inscrições serão gratuitas e os 400 primeiros inscritos terão direito a 
camiseta especial e kits do evento, as inscrições serão ENCERRADAS em 400 
participantes. 
 
 
 
Art. 4º. – As categorias serão divididas nas seguintes faixas etárias:  
 
MASCULINO  

 
Categoria A: Atletas com idade máxima de 20 anos (ano base 1997);  
Categoria B: Atletas com idade mínima de 21 e máxima de 30 anos (ano base 
1996 a 1987);  
Categoria C: Atletas com idade mínima de 31 e máxima de 40 anos (ano base 
1986 a 1977);  
Categoria D: Atletas com idade mínima de 41 e máxima de 50 anos (ano base 
1976 a 1967);  
Categoria E: Atletas com idade mínima de 51 e máxima de 60 anos (ano base 
1966 a 1957); 
Categoria F: Atletas com idade mínima de 61 e máxima de 70 anos (ano base 
1956 a 1947); 
Categoria G: Atletas com idade mínima de acima de 71 anos(ano base 1946); 
 
 
 
 



 
FEMININO  

 
Categoria A: Atletas com idade máxima de 20 anos (ano base 1997);  
Categoria B: Atletas com idade mínima de 21 e máxima de 30 anos (ano base 
1996 a 1987);  
Categoria C: Atletas com idade mínima de 31 e máxima de 40 anos (ano base 
1986 a 1977);  
Categoria D: Atletas com idade mínima de 41 e máxima de 50 anos (ano base 
1976 a 1967);  
Categoria E: Atletas com idade mínima de 51 e máxima de 60 anos (ano base 
1966 a 1957); 
Categoria F: Atletas com idade mínima de 61 e máxima de 70 anos (ano base 
1956 a 1947); 
Categoria G: Atletas com idade mínima de acima de 71 anos(ano base 1946); 
 
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 2 horas, acima deste tempo, o atleta será 

retirado de prova. 


