INTRODUÇÃO:

O Circuito Cuesta de Corridas de Rua da cidade de Botucatu teve sua primeira realização
no ano de 2012 e desde então é aguardado por atletas e equipes.
Suas provas são independentes onde as mesmas deverão respeitar as normas deste
regulamento, além de concordarem com alguns compromissos pré-estabelecidos com o
promotor e com o administrador do CIRCUITO para fazerem parte do mesmo.
A ACOB – Associação dos Corredores de Botucatu administrará o Circuito realizando o
apontamento do mesmo através dos resultados obtidos pelos participantes em cada
etapa, e realizará sua divulgação através de seu site.
A ACOB orientará os organizadores de forma a seguirem uma estrutura padrão de
organização.
A ACOB lançará um formulário de pesquisa em seu site sobre a realização da etapa onde
os participantes da mesma pontuarão itens da organização. Esta pontuação estará
ranqueando as etapas para o calendário do ano seguinte.
Os resultados do evento deverão ser fornecidos para a ACOB, imediatamente após a
realização do evento em arquivo (Excel), de forma que a ACOB possa realizar a
pontuação.
A premiação dos vencedores será realizada em evento com data, local e horário a serem
definidos posteriormente.
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OBJETIVOS:

- Motivar os adeptos das corridas de rua a terem uma constância de treinamento e assim
estarem se preparando durante todo o ano independentemente de suas faixas etárias.
- Resgatar a vontade de participação dos atletas mais experientes.
- Incentivar a participação de iniciantes, tornando a prática da corrida um hábito contínuo
e disciplinado.
- Valorizar as empresas e entidades promotoras de corridas em nosso Município.
- Incentivar á prática esportiva em todas as faixas etárias promovendo o convívio social e
a melhora na qualidade de vida de nossa população.
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número de atletas
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faixas etárias
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Equipes:
- A equipe deverá ter no mínimo seis (06) atletas concluintes na prova para validar seus
pontos.
- Serão premiadas com troféus as três (03) equipes com o maior número de pontos
conquistados em todas as etapas que fizerem parte do calendário do Circuito, onde serão
computados os pontos dos quinze (15) atletas melhores classificados da equipe
independente de sexo ou faixa etária.
- Serão premiadas com troféus as três (03) equipes com a melhor média de pontos. A
média será realizada sobre a pontuação dos seis (6) atletas melhores classificados da
equipe.
- Serão premiadas com troféus as três (03) equipes com maior número de atletas. Os
pontos são cumulativos em cada etapa, onde cada atleta que concluir todo percurso em
que estiver inscrito marcará um (1) ponto para a sua equipe.
- O atleta deverá estar inscrito pela equipe que pretender pontuar, não podendo ser
alterado sua equipe após a largada da prova.
- O atleta que for agraciado com inscrição cortesia, fornecida pelo promotor, pontuará
apenas individualmente.
- O promotor deverá fornecer os nomes dos atletas agraciados com inscrições cortesia
para a ACOB antes que seja efetuada a apuração dos pontos.
- O atleta poderá mudar de equipe dentro do Circuito, a pontuação conquistada será
mantida para a equipe em que o atleta correu.
- As premiações não serão cumulativas, sendo a Equipe premiada na melhor
classificação obtida, com prioridade a seguinte ordem: Pontos, Média e Número de
atletas.
- Os atletas PNE serão diferenciados para efeito de participação entre Masc. e Fem. não
diferenciando o tipo de NE. As pontuações acompanharão a pontuação da classificação
Geral, sendo válidas individualmente e para Equipes nos critérios de pontos e número de
atletas.
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- O primeiro colocado entre os atletas PNE receberá a pontuação máxima relacionada ao
número de concluintes da etapa adicionada a pontuação referente ao percurso percorrido
pelo atleta. Os demais atletas PNE a partir desta definição obedecerão a regra geral de
pontuação, independente de sexo.
Individual:

- O atleta para ser Ranqueado deverá participar de no mínimo três (03) provas.
- Serão premiados com troféus do Circuito na categoria GERAL os cinco (05) atletas nas
categorias masculino e feminino com o maior número de pontos acumulados,
independente de suas faixas etárias. Estes atletas terão suas inscrições a título de
cortesia nas provas do CIRCUITO do ano seguinte caso este seja viabilizado. Estas
inscrições serão individuais e intransferíveis, sendo a pontuação obtida pelo atleta válida
para a equipe, mesmo sendo cortesia.

- Serão premiados com troféus do Circuito categoria FAIXA ETÁRIA, três (03) atletas nas
suas respectivas faixas etárias com o maior número de pontos. Os Campeões terão suas
inscrições a título de cortesia nas provas do CIRCUITO do ano seguinte caso este seja
viabilizado. Estas inscrições serão individuais e intransferíveis, sendo a pontuação obtida
pelo atleta válida para a equipe, mesmo sendo cortesia.
- As premiações não serão cumulativas.
- Os atletas que participarem de “TODAS” as provas, receberão ao final do mesmo, uma
camiseta do CIRCUITO DE CORRIDAS 2018, “ CORRI TODAS” .
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PONTUAÇÂO:
Pontuação da etapa:
O participante que concluir o percurso da etapa receberá vinte e cinco (25) pontos por Km
percorrido somados a pontuação obtida pela sua colocação na etapa, esta será inversa
ao número de concluintes da prova.
Ex: Prova com 1000 participantes concluintes:
O campeão receberá mil (1000) pontos + 25 pontos para cada Km da prova, o 1000º
receberá um (0001) ponto + 25 pontos para cada Km da prova.
Quando o evento oferecer duas distâncias ou mais aos participantes, a pontuação
será computada como se houvessem provas distintas, aplicando a seguinte regra:
Se a prova de menor distância tivermos maior número de concluintes a diferença da
pontuação pela colocação será convertida em BONUS para os atletas que concluírem a
prova com a maior distância.

Pontuação Final individual do Circuito:
“Para a pontuação final individual no Circuito, serão contabilizadas as
cinco(05), melhores pontuações obtidas pelos atletas dentro do calendário de
provas válidos para o CIRCUITO, apresentado em janeiro de 2018.”
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FAIXAS ETÁRIAS:
F 14-16
F 17-19
F 20-24
F 25-29
F 30-34
F 35-39
F 40-44
F 45-49
F 50-54
F 55-59
F 60-64
F 65 Acima

M 14-16
M 17-19
M 20-24
M 25-29
M 30-34
M 35-39
M 40-44
M 45-49
M 50-54
M 55-59
M 60-64
M 65-69
M 70-74
M 75 Acima

F PNE

M PNE

O atleta se encontrará dentro da faixa
etária no ano de seu aniversário
independente do mês.

Penalizações:
- O atleta que correr com inscrição de outro atleta sem as devidas alterações antes da
largada será excluído do Ranking do Circuito, sendo a punição também aplicada ao atleta
que fornecer seu chip e numerário de prova.
- O atleta que “cortar” parte do percurso e passar pelo tapete de cronometragem, será
advertido e perderá os pontos da etapa. Na reincidência desta conduta o mesmo estará
excluído do Ranking do Circuito.
Pag. 06/08

ORIENTAÇÕES FINAIS:
Com o objetivo de evitar situações de penalização a ACOB orienta que os
responsáveis pelas equipes realizem pessoalmente a transferência de cadastro do atleta
antes do início do evento. “A transferência é permitida, o que não é permitido é um
participante correr com a identificação de outro atleta.”
Caso ocorra a situação de um participante não conseguir concluir todo o percurso,
solicitamos que o mesmo não passe pelo pórtico de chegada, além de estar colaborando
com a organização o atleta poderá retirar seu Kit de chegada com a entrega do chip.
Na ocasião da largada vamos respeitar nossos limites deixando os mais rápidos se
posicionarem na frente, a listagem da classificação levará em conta o tempo líquido ,
sendo que apenas para os (5) primeiros colocados masculino e feminino o tempo utilizado
será o tempo bruto, (ordem de chagada).
A ACOB estará recebendo dos participantes informações sobre possíveis
ocorrências que transgridam as normas deste regulamento. Caberá a ela e a Secretaria
de Esportes e Qualidade de Vida a aplicação das medidas punitivas.
As informações deverão ser encaminhada para o e-mail: acobbotucatu@gmail.com
Os casos omissos serão decididos por uma comissão formada pela ACOB,
Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida e Conselho Representativo.
A pontuação e a classificação serão apresentadas antes da cada etapa e estarão
publicadas no site da ACOB, (Associação dos Corredores de Botucatu):
www.acobbotucatu.org.
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CALENDÁRIO DE CORRIDAS DO CIRCUITO CUESTA DE CORRIDAS DE RUA
2018:
Provas:

Promotor:

Data do Evento

CORRIDA 163 ANOS LUZ

Prefeitura Municipal

21 de abril

CORRIDA EXPANDE

Expande Corretora
Faculdade Galileu

20 de maio

CORRIDA SUPER 12

Corpo de Bombeiros

CORRIDA CRIATIVA FM

Rádio Criativa FM

23 de setembro

CORRIDA UNIMED

Unimed

28 de outubro

CORRIDA CLAU´S SPORTS Clau´s Sport

08 de julho

18 de novembro
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