REGULAMENTO
RANKING DE

CORRIDAS DE
PETRÓPOLIS
2020

CAPÍTULO I
OBJETIVOS
Art. 1º - Organizar, estruturar, padronizar e desenvolver o nível técnico das
corridas realizadas no Município de Petrópolis, formando um Ranking
anual de desempenho.
Art. 2º - Classificar os atletas que participam das corridas que foram
escolhidas para fazer parte do Ranking.
Art. 3º - Contribuir para o crescimento da corrida de rua e trail em
Petrópolis, incentivando cada vez mais a prática desse esporte.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO
Art. 4º - A organização do Ranking ficará na responsabilidade da
Superintendência de Esportes, e chancelada pelo Conselho Municipal de
Esporte e Lazer.
Art. 5º - É de responsabilidade da Superintendência de Esportes e Lazer:
I - Fazer cumprir esse regulamento;
II – Definir as provas que farão parte do Ranking;
III – Computar os pontos e divulgar no site da prefeitura.
CAPÍTULO III
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 6º - As inscrições para participação do Ranking de Corridas de
Petrópolis, é de total responsabilidade do “ATLETA”. Cada atleta ao se
inscrever nas provas integrantes do ranking, automaticamente estará
participando da classificação.

Art. 7º - As informações dos inscritos deverá ser repassada pela
organização das provas para a Superintendência de Esportes e Lazer, que
fará a atualização da classificação.
Art. 8º - O atleta é responsável pela veracidade das informações no ato da
inscrição.
Art. 9º - É direito da Superintendência de Esportes ou do CMEL solicitar
em qualquer momento a comprovação das informações, se houver alguma
dúvida sobre a sua veracidade no ato da inscrição.
Art.10º - Todo atleta de fora do município pode participar do Ranking,
desde que cumpra as normas exigidas pela organização do mesmo.

CAPÍTULO IV
PONTUAÇÃO
Art. 11º - A classificação será feita entre os 5 primeiros atletas de cada
faixa etária, respeitando a seguinte pontuação:
Geral
1 º Lugar – 20 pontos;
2º Lugar – 17 pontos;
3º Lugar – 15 pontos;
4º Lugar – 13 pontos;
5 º Lugar – 10 pontos.
Por categoria
1º Lugar – 10 pontos;
2º Lugar – 07 pontos;
3º Lugar – 05 pontos;
4º Lugar – 03 pontos;
5º Lugar – 01 ponto.

CAPÍTULO V
CATEGORIAS
Art. 12º - Os atletas inscritos serão divididos nas seguintes categorias:
Categorias por faixa etária
FAIXA ETÁRIA
➢ Maior de 80 anos
75 à 79 anos
70 à 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
16 a 19 anos

MASCULINO E FEMININO
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem
Mas e Fem

CAPÍTULO VI
PROVAS DO RANKING
Art. 13º - As provas selecionadas pela Superintendência de Esportes e
aprovada pelo CMEL para fazer parte do Ranking 2019 são:
1. 05/04/2020 – Circuito de Corrida e Caminhada Energia em
Movimento
2. 01/05/2020 – Corrida do Trabalhador
3. 24/05/2020 – Corrida Petrópolis Itaipava
4. 07/06/2020 – Love Run – Vale do Amor (6KM)
5. 26/07/2020 – Fire Run
6. 02/08/2020 – Circuito Bike Trail (10KM)

7. 26/09/2020 – Petrópolis Night Run (10KM)
8. 18/10/2020 – Corrida Master
9. 21/11/2020 – WTR Serra do Mar (8KM)
10. 29/11/2020 – Desafio do Castelo
CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 14º - Este regulamento visa prestigiar a todos os segmentos de corrida
que acontecem em Petrópolis.
Art.15º - A exceção da Corrida do Trabalhador, todas as outras corridas são
de total responsabilidade dos organizadores.
Art. 16º - O atleta inscrito que, comprovadamente, burlar o percurso da
prova ou der algum tipo de ajuda a outro participante, ou receber de outros
fazendo parte ou não do Ranking, de modo a influenciar ou não o resultado,
será advertido verbalmente e na reincidência, será eliminado da prova.
Art. 17º – É DEVER DE TODO PARTICIPANTE CONHECER E
CUMPRIR ESTE REGULAMENTO.
Art. 18º - Os atletas e membros de equipes que agredirem, ameaçarem,
proferirem palavras ou gestos ofensivos contra a coordenação, organização,
demais órgãos e/ou qualquer um dos envolvidos nas corridas, serão
eliminados do Ranking.
Art. 19º – A organização do Ranking de Corrida de Petrópolis, não se
responsabilizará por acidentes ocorridos com atletas, assistentes ou
terceiros antes, durante ou após cada corrida.
Art. 20º –Serão premiados os 5 primeiros colocados na categoria geral,
Masculino e Feminino e os 3 primeiros de cada faixa etária masculino e
feminino, conforme especificado no artigo 12º deste regulamento.
Art. 21º – Para efeito de classificação no Ranking, o critério de desempate
será o maior número de primeiros, segundos, terceiros, quartos e quintos
lugares obtidos nas provas, sucessivamente. Caso o empate persista a
classificação se dará de acordo com a idade, do mais velho para o mais
novo.

Artº 22 – A classificação será realizada de acordo com o resultado passado
pela organização da corrida, ficando a mesma responsável pela veracidade
destas informações.
CAPÍTULO VIII
PREMIAÇÃO DO RANKING
Art. 23º - Os corredores que forem premiados na classificação geral não
terão direito a prêmio por faixa etária.
Art. 24º - A superintendência de Esportes e Lazer fará a entrega da
premiação aos vencedores em local, será realizada em dezembro deste ano
ou em janeiro do próximo, com data, local e horário a ser definidos.
Art. 25º Casos omissos serão decididos pela Superintendência de Esportes
e Lazer.

