DESAFIO MERCOSUL 2020

Regulamento:
O desafio MERCOSUL 2020 tem o objetivo de substituir a corrida MERCOSUL
2ª edição que se realizaria em novembro deste ano. Devido à pandemia foi
necessário se reinventar para que o evento saísse, mantendo acessa a chama
da corrida de Rua em Pelotas.
1. Do evento:
O desafio será realizado em três percursos diferentes sendo 42 km, 21 km e
15 km.
Cada atleta poderá se inscrever em um deles, não sendo permitido se desafiar
em mais de um.
Para cada um dos Km será dado um prazo para iniciar e finalizar, o atleta
inscrito que iniciar antes ou finalizar depois do prazo estará fora do desafio e
desclassificado.
2. Início dos desafios que deverão ser cumpridos em 29 dias
impreterivelmente.
15 km – Início dia 06 de setembro ás 00h01min e término as 00h00min
do dia 13 de setembro.
21 km - Início dia 13 de setembro ás 00h01min e término as 00h00min
do dia 20 de setembro.
42 km - Início dia 20 de setembro ás 00h01min e término ás 00h00min
do dia 04 de outubro ás 00h00.
3. Formas de controle de tempo e participação:
Cada participante deverá cumprir o calendário do Desafio que se
inscreveu, ao dar início a ele deve no final de cada dia que correu enviar
seu tempo, o quanto correu com o registro da hora inicial, data e hora
final, sempre que possível com sua foto.
Equipamentos de aferimento: Relógio com GPS ou Celular com
aplicativo STRAVA ou Similar com compartilhamento de dados.

4. Formas de envio dos tempos e demais dados:
Todos os dados deveram ser enviados por WhatsApp: (53) 984136689
de forma individual e nominal dentro do prazo de cada etapa, sabendo
que o primeiro desafio será os 15 km e o último os 42 km.
As informações serão armazenadas em um banco de dados e ao final
de cada desafio completado dentro prazo estabelecido pela organização
à apuração será realizada.
Exemplo: 15 km – Início 06/09- 13/09, quando o último participante
entregar no dia 13 até as 00h00, inicia-se a apuração dos resultados dos
vencedores dos 15 km e assim com os demais percursos.
Reforçando: Está vedado começar antes das datas e entregar a pós,
ensejando a desclassificação.
5. Antes de fazer a sua inscrição reflita bem em qual prova irá se desfiar,
não será permitida a troca após a inscrição efetivada.
6. Da Premiação Geral Masc./Fem.
15 km- 1º L. Troféus + 50,00
2º L. Troféu
3º L. Troféu
21 km - Idem
42 km – Idem

Feminino/masculino.

Obs.: A premiação em dinheiro será somente para o colocado no geral
feminino e masculino de cada desafio e 2º e 3º lugar troféus.
6.1.

Faixa Etária (categorias) Medalha Desafio MERCOSUL para os
três primeiros de cada categoria e medalhas de participação para
os que não se classificaram no geral ou nas categorias.
Obs.: Das categorias para ambos os desafios
a) 18 a 24
b) 25 a 29
c) 30 a 34
e) 35 a 39
d) 40 a 44
e) 45 a 49
f) 50 a 54

g) 55 a 59
h) 60 a 64
i) 65 a 69
j) 70 ou mais
6.2.

Não haverá dupla premiação, todos serão premiados seguindo a
orientação do item 6.1.

6.3.

A entrega das Premiações ocorrerá no dia 17 de outubro, ás 10
horas da manhã para participantes de Pelotas nas dependências
da Clínica Médica Abrace Saúde – Rua XV de Novembro, 468,
Centro, Pelotas, para os participantes de outras cidades ou país,
será enviado via correio para um único endereço, ou seja, para a
residência de um participante que more na cidade e que seja
conhecido pelos demais. Todos os dados referidos no item 7
devem serem informados.

7. Das inscrições:
As inscrições iniciam no dia 07 de Agosto e encerram dia 04/09 as
22h00min.
Procedimento para a inscrição: O interessado a participar dos
desafios, deverá preencher a ficha de inscrição que esta no site e enviar
para
o
e-mail:
atleticeventosesportivos70@yahoo.com
ou
jarbascosta905@gmail.com, segue abaixo um modelo o qual já esta no
site na página INFORMAÇÕES. (o envio é automático, basta preencher
e enviar).
Nome:
Data de Nascimento:
Idade:
Qual o desafio aceito: 15 km, 21 km ou 42 km.
Equipe:
Telefone:
Endereço:
Cidade:
CEP.
País:
8. Custo: Valor único para todos R$35,00 que deverá ser efetuado via
depósito bancário, banco BRADESCO – Ag. 0387-5, Conta: 0084450-0
Jarbas Alves Costa.

OBS: A inscrição somente será efetivada somente após a confirmação
de depósito.
Na Página do professor Jarbas e na página da Atletic, sempre um dia
antes do início de cada Desafio será dado um alerta para que os
inscritos não esqueçam e antes do término de cada etapa outro alerta.
Fiquem atentos, corra faça sua inscrição.

Limite de inscritos: 200
A Atletic deseja um bom Desafio, todos
contra o Corona Vírus

Jarbas Costa
Educador Físico
Organizador
Pelotas, 03 de agosto de 2020.
Contato/dúvidas pelo fone (53)984136689

