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REGULAMENTO  

 II CROSS COUNTRY FPBA/FECOMÉRCIO/SESC DE JOÃO PESSOA 

2018 

 

O I CROSS COUNTRY FPBA/FECOMÉRCIO/SESC é uma corrida organizada pela FPBA            
com apoio da FECOMÈRCIO/SESC e tem como objetivo de despertar nas pessoas o             
interesse pela prática desportiva através da corrida a pé em meio a natureza. O              
evento é aberto para qualquer pessoa participar desde que de acordo com este             
regulamento. 

1.0 – A PROVA : 
1.1- È uma competição que será realizada no interior do SESC GRAVATÁ no bairro             

de Valentina de Figueiredo. 
1.2- As distancias será de 5 e 10 km no naipe masculino e feminino, tendo um               

percurso de 2,5 km onde a prova constará de 2 voltas ( 5KM ) e 4 voltas ( 10 km )                     
no percurso. 

1.3- A largada será as 8:00 hs e terá a duração máxima de 1:00 hs para 05 5km e                  
2:00 hs para os 10 km. O participante que não estiver no tempo projetado pela               
organização, em qualquer ponto do percurso será convidado a se retirar da            
competição e seguir junto com a equipe da organização. Caso o participante se             
negue a seguir com a organização a mesma não será mais responsável por             
qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor. 

 
2.0 - ESTRUTURA GERAL: 

2.1 – HIDRATAÇÃO – haverá 1 ponto de hidratação no percurso e na chegada             
onde será distribuído além da água frutas a todos que concluírem a prova. 

 
2.2 BANHEIRO- haverá banheiros sanitários do próprio espaço físico do SESC          

GRAVATÁ , além de 4 banheiros químicos. 
 

2.3 – GUARDA VOLUMES – haverá um espaço reservado próximo a largada em            
um galpão para guardar os volumes. 

OBS. A organização não se responsabilizará por qualquer objeto de valor deixado            
junto ao material ( mochilas, sacolas, bolsas, etc ) entregue ao setor            
oferecido de cortesia para o evento. 

2.4 - BARRACAS DE EQUIPES- A solicitação do espaço para colocação de           
barracas ou tendas deve ser realizado por e-mail a FPBA até 48 hs que              

http://cep.guiamais.com.br/cep/58030-903


antecede o evento . O horário para montagem das barracas ou tendas            
deverá ser realizado com o máximo de 1 hora de antecedência, devendo o             
responsável procurar a pessoa da organização responsável por indicar o          
local. 

2.5 – CRONOMETRAGEM – toda a cronometragem será realizada        
eletronicamente, porem haverá uma equipe de cronometragem manual        
realizada por árbitros da FPBA e no percurso por fiscais ( staffs ) estagiário              
do SESC. 

 
3.0 – INSCRIÇÕES:  

3.1 – Será realizada pelo SITE da FPBA www..fpba.org.br  
3.2 – A inscrição é pessoal e intransferível não podendo qualquer pessoa ser            

substituída por outra. O participante que ceder seu número para outra           
será responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a            
sofrer ou provocar, eximindo a organização de qualquer responsabilidade         
sobre o mesmo. 

3.3 – Pessoas com idade ou igual a 60 anos bem como os comerciários que              
tenham a carteira do SESC terão um desconto de 50% do valos da inscrição              
. 

 

 
5.0- PREMIAÇÃO: 

5.1- Serão contemplados com medalhas a todos os participantes que concluírem o            
percurso. 

 
5.2- Categoria Geral  10 Km Masc./Fem.  

      Troféu para os 5 primeiros colocados 
 
5.4- Categoria Geral 5 km Masc./Fem: 

      Troféu para os 5 primeiros colocados 
 
5.5- Categoria comerciário: 5 km e 10 km masc. Fem.  

      Troféu para os 3 primeiros colocados 
 
 

4.0 – ENTREGA DO KIT: 
4.1 – Será realizado no SESC centro no dia 29 de setembro( sábado ) das              

9:00 hs ás 17:00 hs . 

OBS. Não haverá entrega de kit no dia da prova. 

5.2- O kit é composto de camisa; número de peito; chip descartável. 

5.3- A retirada do kit é individual mediante a apresentação de documento com foto e               
comprovante de pagamento, devendo o participante conferir os dados         
pessoais. 

 

http://www.fpba.org.br/


6.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
6.1- A organização do evento, bem como patrocinadores, apoiadores e parceiros            

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos participantes inscritos           
, seja do patrimônio público a terceiros ou outros participantes sendo este único e              
exclusiva responsabilidade do autor. 

6.2- Haverá para atendimento emergencial aos participantes um serviço de apoio            
médico com ambulância para prestar os primeiros atendimentos e eventual          
remoção. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de          
emergência como qualquer outra necessidade será efetuado pela rede pública sob           
responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre despesas         
médicas e medicamentos que o participante venha a ter. 
 
 
OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. 


