REGULAMENTO 2017
1) OBJETIVOS
A Corrida ACIR Rondon tem como objetivos:
• Promover a qualidade de vida;
• Estimular a prática de exercícios físicos;
• Estimular e desenvolver o esporte local;
• Projetar Rondonópolis no cenário nacional de esportes;
• Atrair atletas de todo o Brasil;
• Promover o incentivo ao comércio e prestação de serviços da cidade.
2) PROMOÇÃO, APOIO E PATROCÍNIO
A Corrida ACIR Rondon será promovida pela Associação Comercial, Industrial
e Empresarial de Rondonópolis e terá o apoio da Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Unic.
3) PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar da Corrida ACIR Rondon atletas de ambos os sexos a
partir de 18 anos.
A Corrida ACIR Rondon será dividida nas seguintes categorias:
3.1.1 – Corrida
 Profissional Masculino;
 Profissional Feminino;
 Geral Masculino (Por faixa etária);
 Geral Feminino (Por faixa etária).
3.1.2 Rondonopolitanos (Feminino e Masculino).
3.2 A Corrida ACIR Rondon será realizada com apuração de resultado
eletrônico (chip) na modalidade corrida.
4) INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão limitadas a 1000 (Mil) participantes inscritos para a
corrida (percursos de 4,5 e 10 km) e poderão ser feitas no período de 03 de
Outubro a 28 de Novembro, ou até completar o número limite de inscritos.

4.2 O valor da inscrição para a CORRIDA será de R$ 60,00 (Sessenta reais),
mais 1 Kg de alimento não perecível a ser entregue na retirada dos kits, que
serão repassados às entidades filantrópicas de nossa cidade.
4.3A inscrição será feita online no site específico da corrida
www.corridaacirrondon.com.br e no seguinte ponto:
ACIR – Edifício ACIR - Rua Otávio Pitaluga, Centro – Rondonópolis-MT – 663439-8000.
4.4 O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos
solicitados, sem abreviaturas.
4.5 O atleta deverá cadastrar o número do celular para envio de SMS com o seu
tempo de prova.
4.6Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
A) Disputará a Corrida ACIR Rondon por livre e espontânea vontade, isentando
de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e
realizadores, em nome dele (atleta) e de seus herdeiros.
B) Está ciente de que devem consultar médico e professor de Educação Física,
especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
C) Autoriza o uso de fotografias, filmes ou outra gravação contendo imagens de
sua participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento
através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
D) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito
oficialmente, devendo portar o número no peito.
E) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá
ser feita por escrito à comissão organizadora da Corrida até 30 minutos após sua
divulgação.
F) Termo de responsabilidade, nos seguintes termos:
Eu, abaixo assinado, confirmo minha inscrição na Corrida ACIR Rondon e
declaro estar em perfeitas condições de saúde para disputar a prova, isentando os
organizadores, patrocinadores e demais entidades de apoio a este evento de
qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes e/ou danos físicos e clínicos
que eu venha a sofrer.
5) ENTREGA DO KIT
5.1 O KIT para os CORREDORES será composto de Camiseta promocional
em material apropriado para a prática de atividades físicas, Número de Peito e
Chip Descartável.
5.1.1 A entrega do kit será efetuada nos dias 01/12/2017 e 02/12/2017, das
08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00 no Casario de Rondonópolis - Centro –
Rondonópolis-MT.
NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DO EVENTO, salvo condições
especiais de atletas de outras cidades que não conseguirem chegar um dia
antes do evento, que deverão comunicar à comissão organizadora com

antecedência. Nesse caso, os kits serão entregues somente até uma hora
antes da corrida.
5.1.2 Para a retirada do Kit será necessário apresentar:
Documento de identificação válido original e com foto;
Comprovante de pagamento.
5.1.3 O número de peito deverá ser afixado na parte frontal da camiseta durante
a corrida. A não utilização do mesmo desclassifica automaticamente o atleta da
competição.
5.1.4 A utilização correta do Chip é de responsabilidade do atleta.
6) DA COMPETIÇÃO
6.1 A Corrida ACIR Rondon realizar-se-á:
Data: 03 de Dezembro de 2017 (domingo)
Local da Largada e Chegada: Cais de Rondonópolis, Rua Dom Wunibaldo,
Centro
Horário da Concentração dos Atletas: 06h00 – Cais de Rondonópolis, próximo
ao local de largada.
Horário da Largada: 7h00
Distância do Percurso:
Trajeto 01: 10 km
Trajeto 02: 4,5 km
6.2 As distâncias de 10 km e 4,5 km deverão ser cumpridas por todos os atletas
inscritos nas suas respectivas modalidades de corrida.
6.3 Será desclassificado o atleta que:
A) Não cumprir rigorosamente o percurso;
B) Dificultar a ação de outros concorrentes;
C) Chegar sem o número de identificação;
D) Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;
E) Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
F) Trocar o número de identificação e chip antes, durante ou depois da corrida.
G) Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;
H) Queimar a largada oficial da prova.
6.4 A competição será finalizada 02 (duas) horas após a largada.
7) PREMIAÇÃO
7.1Todos os inscritos na modalidade CORRIDA receberão medalha de
participação. Os primeiros colocados da corrida 10km receberão troféu e
premiação em dinheiro, e os dois primeiros de cada faixa etária receberão
premiação em dinheiro, conforme classificação abaixo:

Corrida 10 km:
MASCULINO
1º Lugar Geral Masculino R$ 3.000,00 (Três mil reais);
2º Lugar Geral Masculino R$ 2.000,00 (Dois mil reais);
3º Lugar Geral Masculino R$ 1.000,00 (Mil reais);
4º Lugar Geral Masculino R$ 800,00 (Oitocentos reais);
5º Lugar Geral Masculino R$ 500,00 (Quinhentos reais);
FEMININO
1º Lugar Geral Feminino R$ 3.000,00 (Três mil reais);
2º Lugar Geral Feminino R$ 2.000,00 (Dois mil reais);
3º Lugar Geral Feminino R$ 1.000,00 (Mil reais);
4º Lugar Geral Feminino R$ 800,00 (Oitocentos reais);
5º Lugar Geral Feminino R$ 500,00 (Quinhentos reais).
Corrida 4,5 km:
MASCULINO
1º Lugar Geral Masculino
2º Lugar Geral Masculino
3º Lugar Geral Masculino
4º Lugar Geral Masculino
5º Lugar Geral Masculino
FEMININO
1º Lugar Geral Feminino
2º Lugar Geral Feminino
3º Lugar Geral Feminino
4º Lugar Geral Feminino
5º Lugar Geral Feminino

(Troféu);
(Troféu);
(Troféu);
(Troféu);
(Troféu);

(Troféu);
(Troféu);
(Troféu);
(Troféu);
(Troféu).

7.2 Os primeiros colocados por faixa etária receberão além de medalha,
premiação em dinheiro conforme classificação abaixo:
1º Lugar Geral Masculino 18 a 29 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Masculino 18 a 29 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Feminino 18 a 29 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Feminino 18 a 29 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Masculino 30 a 39 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Masculino 30 a 39 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Feminino 30 a 39 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);

2º Lugar Geral Feminino 30 a 39 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Masculino 40 a 49 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Masculino 40 a 49 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Feminino 40 a 49 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Feminino 40 a 49 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Masculino 50 a 59 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Masculino 50 a 59 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Feminino 50 a 59 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Feminino 50 a 59 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Masculino acima de 60 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Masculino acima de 60 anos R$ 100,00 (Cem reais);
1º Lugar Geral Feminino acima de 60 anos R$ 200,00 (Duzentos reais);
2º Lugar Geral Feminino acima de 60 anos R$ 100,00 (Cem reais).
7.3 Os primeiros colocados (Masculino e Feminino) que comprovarem
residir em Rondonópolis por pelo menos 04 (quatro) meses, receberão
premiação.
1º Lugar Rondonopolitano Masculino R$ 1.000,00 (Mil reais);
2º Lugar Rondonopolitano Masculino R$ 500,00 (Quinhentos reais);
3º Lugar Rondonopolitano Masculino R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
4º Lugar Rondonopolitano Masculino R$ 300,00 (Trezentos reais);
5º Lugar Rondonopolitano Masculino R$ 200,00 (Duzentos reais);
1º Lugar Rondonopolitano Feminino
2º Lugar Rondonopolitano Feminino
3º Lugar Rondonopolitano Feminino
4º Lugar Rondonopolitano Feminino
5º Lugar Rondonopolitano Feminino

R$ 1.000,00 (Mil reais);
R$ 500,00 (Quinhentos reais);
R$ 400,00 (Quatrocentos reais);
R$ 300,00 (Trezentos reais);
R$ 200,00 (Duzentos reais);

7.4 A premiação não será cumulativa, devendo o atleta optar pela mais
vantajosa.
7.5 O pagamento da premiação será realizado através de depósito em conta
corrente no próximo dia útil após a realização do Evento.

8) DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A comissão organizadora da Corrida ACIR Rondon e CBAT, bem como
seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por
prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do atleta.
8.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica
no período que antecede a competição.
8.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá estar bem
hidratado.
8.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma
hora de antecedência.
8.5 Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e
guardas de trânsito.
8.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada,
da chegada e ao longo do percurso, preparadas para prestar primeiros socorros.
8.7 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
8.8 Poderemos ser realizados exame antidoping nos atletas da Corrida, a critério
da Comissão Organizadora e CBAT.
8.9 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem.
8.10 A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades /disponibilidades técnicas estruturais sem prévio aviso.
8.11 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
8.12 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
8.13 É obrigatório aos atletas primeiros classificados em todas as categorias
premiadas, no ato da premiação, vestir a camiseta do evento Corrida ACIR
Rondon, entregue no kit antecipadamente.
9) PERCURSO
A corrida de 10 km terá o seguinte trajeto:
• Saída no Cais;
• Avenida Dom Wunibaldo;
• Avenida Fernando Corrêa da Costa;
• Avenida Lions Internacional;
• Avenida Brasil até a Rua das Oliveiras retorna pela Avenida Brasil;
• Avenida Lions Internacional;

• Rua Dom Pedro II;
• Avenida Rui Barbosa;
• Rua Rosa Bororo;
• Chegada no Cais.
9.1 Imagem do Percurso da Corrida:

A corrida de 4,5 km terá o seguinte trajeto:
• Saída no Cais;
• Avenida Dom Wunibaldo;
• Rua Dom Pedro II;

• Avenida Rui Barbosa;
• Rua Rosa Bororo;
• Chegada no Cais.
9.2 Imagem do Percurso da Corrida 4,5km:

10) ORGANIZAÇÃO
Comissão Organizadora: Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
Rondonópolis - ACIR
Realização: Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis –
ACIR
11) INFORMAÇÕES
66-3439-8000 –www.corridaacirrondon.com.br / www.acirmt.com.br

