INTRODUÇÃO:
O Circuito Cuesta de Corridas de Rua, passou a partir do ano de 2.012 a fazer parte do
calendário anual de atividades esportivas e comemorativas da cidade de Botucatu.
Suas provas são independentes, mas deverão respeitar o regulamento do Circuito.
A ACOB – Associação dos Corredores de Botucatu, será responsável pela administração
do Circuito, realizando o ranqueamento através dos resultados obtidos pelos participantes
em cada prova e sua divulgação.
Cabe a ACOB, informar aos organizadores a estrutura mínima exigida para que o evento
promovido faça parte do calendário do circuito.
Os organizadores são responsáveis em fornecer para a ACOB o resultado do evento em
arquivo (Excel), para que a mesma realize a pontuação do ranking, no prazo máximo de
02 dias.
Não será possível a inclusão de novos eventos após o lançamento do circuito.
A premiação dos vencedores será realizada em evento com data, local e horário a serem
definidos.
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 os organizadores que promovem corridas em nosso Município e em nossa
região.
- Incentivar á prática esportiva em todas as faixas etárias, promovendo o convívio social e
a melhora na qualidade de vida de nossa população.

PREMIAÇÕES

* Equipes
* Individual
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Equipes:
- 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, assim
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.
- A equipe deverá ter no mínimo seis (06) atletas concluintes na prova para validar seus
pontos.
- O atleta deverá estar inscrito na equipe que pretender pontuar, não podendo ser
alterado sua equipe após a largada da prova.
- O atleta poderá mudar de equipe dentro do Circuito, a pontuação conquistada será
mantida para a equipe que o mesmo 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.

Individual:
- Para participar da premiação final do ranking, o atleta deverá participar de todas as
provas do circuito e haverá o descarte somente para o atleta que participar de todas as
provas. O descarte será a menor pontuação entre as provas do Circuito.
- 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.
- Serão premiados com troféus do Circuito categoria FAIXA ETÁRIA, três (03) atletas nas
suas respectivas faixas etárias com o maior número de pontos.
- Caso o atleta seja classificado em alguma categoria, o mesmo deverá receber o troféu
no ato da premiação, ou na Sede da Acob. NÃO SERÁ ENTREGUE TROFÉU PARA
TERCEIROS.
- As premiações não serão cumulativas.
- Atletas e Equipes terão prazo de 10 dias após a prova para reclamações. As
reclamações somente serão aceitas, formuladas e enviadas por e-mail
(acobbotucatu@gmail.com) ou pessoalmente na sede da ACOB.
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PONTUAÇÃO:
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 100 concluintes:
O campeão receberá cem (100) pontos + 25 pontos para cada Km da prova, o 100º
receberá um (001) ponto + 25 pontos para cada Km da prova.
Quando o evento oferecer duas distâncias aos participantes a pontuação será
computada como se houvesse duas provas distintas, se tivermos na prova de menor
distância mais concluintes que a prova de maior distância, a diferença será revertida em
BONUS para os atletas que concluírem a prova com maior distância.
A pontuação final do Circuito estará descartando um resultado para o atleta que
participar de Todas as provas do Calendário, portanto será descartada a menor
pontuação obtida em uma das etapas do Circuito.

FAIXAS ETÁRIAS:
F 16-19
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- ACIMA

M 16-19
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 ACIMA

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, estará excluído do Ranking do Circuito, cabendo à mesma punição ao atleta que
fornecer seu chip e numerário de prova, portando os dois sofrerá a punição.
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- 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.

ORIENTAÇÕES FINAIS:

Com o objetivo de se 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 o chip 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. Nesta situação o Kit de
chegada pode ser retirado com a entrega do chip.
A listagem da classificação levará em conta o tempo líquido.
Para efeito de classificação dos cinco (5) primeiros colocados, masculino e
feminino a classificação será por ordem de chegada. (tempo bruto).

A Cronometragem da corrida será feita somente pela Runner Brasil.
O associado da ACOB com sua anuidade em dia, terá descontos em todas as
provas que fizer parte do circuito.
As equipes não poderão colocar som em suas tendas durante o evento.
Será obrigatório na Prova, o uso do PÓRTICO DE LARGADA DA ACOB, O
PÓDIUM DA ACOB, E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO KM DA ACOB.
O Tapete de Cronometragem é de uso obrigatório e deverá ser definida a
quantidade de acordo com cada prova, respeitando os padrões mínimos exigidos pela
ACOB.
O ORGANIZADOR deverá seguir o Regulamento de Prova da ACOB, que será
apresentado para cada organizador.
O logotipo da Acob e do(s) organizador (es) do evento deverá estar no Pórtico e
Pódio.
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O organizador deverá repassar para a ACOB a senha de acesso das inscrições, e
receber da Runner Brasil o banco de dados dos corredores.

A ACOB estará recebendo dos participantes informações sobre possíveis
ocorrências que transgridam as normas deste regulamento. Caberá a ela e a Secretaria
de Esportes a aplicação das medidas punitivas, e estas deverão ser encaminhadas para o
e-mail: acobbotucatu@gmail.com
Os casos omissos serão decididos por uma comissão formada pela ACOB,
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e um representante do organizador.

A pontuação e a classificação serão apresentadas 15 dias após a prova. Estarão
publicadas no site da ACOB, (Associação dos Corredores de Botucatu):
www.acobbotucatu.org.
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