
REGULAMENTO I CIRCUITO DE CORRIDAS  
4 ESTAÇÕES - CAIÇARA CLUBE DE JAÚ 

 
 
 
O Evento 
 
Art 1º - O circuito de corridas será composto por quatro etapas, seguindo as 
estações do ano (verão, outono, inverno, primavera), nas categorias individual 
geral feminino e individual geral masculino, para atendimento exclusivo dos 
associados do caiçara clube de jaú, com o objetivo de fortalecer e estimular a 
prática da corrida no clube. 
 
Art 2º - As provas serão realizadas nos dias: 
 
11/03/2018 1ª ETAPA – VERÃO;  
 
24/06/2018 2ª ETAPA – OUTONO;  
 
16/09/2018 3ª ETAPA – INVERNO; 
  
07/12/2018 4ª ETAPA – PRIMAVERA;  
 
na cidade de Jaú, com a largada dos participantes prevista para as 8h00 (NAS 
ETAPAS 1, 2 E 3) e para as 20h00 (ETAPA 4) no endereço: Rua Dona Francisca 
Prado Sampaio, 427 - Jardim Sanzovo - Jaú – SP – Caiçara Clube de Jaú. 
 
 
 
Inscrições 
 
Art 3º - Será realizada apenas uma inscrição. Esta valerá para as quatro etapas do 
circuito. 
 
Art 4º - As inscrições para os associados serão realizadas diretamente na 
Secretaria do Caiçara Clube de Jaú ou com o professor Guilherme, no prazo de: 
  
06/02/2018 à 09/03/2018.   
 
Art 5º - As inscrições poderão ser encerradas antes da data acima mencionada, 
caso seja atingido o limite técnico de 150 inscritos no evento. 
 
 
 
Pagamento 
 
Art 6º O pagamento das inscrições dos associados do Caiçara Clube de Jaú deverá 
ser realizado na secretaria do mesmo, à vista em dinheiro. 
Seu valor será:  
 
● R$ 60,00 (sessenta reais) por atleta  
*(incluso as 4 etapas do circuito neste valor). 
 
Art 7º No ato da inscrição, o atleta participante deve ter conhecimento e concordar 
com todos os termos do regulamento, onde assume total responsabilidade por sua 
participação no evento responsabilizando-se inclusive pela saúde ou anexando o 



atestado médico junto à ficha de inscrição. 
 
O regulamento estará disponível nas redes sociais e site do Caiçara Clube de Jaú 
para que os participantes tomem conhecimento. 
 
 
Kit Atleta 
 
Art 8º O KIT ATLETA será composto por: 
1 Camiseta alusiva ao evento (uma única camiseta para as quatro etapas); 
Hidratação e mesa de frutas após a prova; 
 
Art 9º O KIT ATLETA será disponibilizado para retirada no dia do evento, no 
Caiçara Clube de Jaú das 7:00 às 7:40 (ETAPAS 1, 2 E 3) e das 19:00 às 19:40 
(ETAPA 4).  
 
11/03/2018 1ª ETAPA;  
 
24/06/2018 2ª ETAPA;  
 
16/09/2018 3ª ETAPA;  
 
07/12/2018 4ª ETAPA;  
 
Serão entregues os kits apenas para atletas devidamente inscritos e que 
apresentarem o TERMO DE RESPONSABILIDADE devidamente assinado. 
 
Art 10º O atleta que não comparecer ao evento perderá o direito ao kit.  
 
Art 11º Não serão entregues kits fora do período determinado nem após o evento.  
 
Art 12º Para retirar o KIT ATLETA o atleta deverá apresentar a carteirinha do clube 
ou documento original com foto (R.G., Carteira de habilitação ou Passaporte.).  
 
Art 13º Não haverá entrega de Kit para outros representantes que não o titular da 
inscrição.  
 
 
 
Corrida das Quatro Estações 
 
Art 14º - Os horários das largadas das provas de corrida do circuito quatro 
estações serão:  
 
- às 08h00 (ETAPAS 1, 2 e 3).  
 
- às 20h00 (ETAPA 4).  
 
A largada será no Caiçara Clube de Jaú. 
 
Art 15º - O vestuário deve ser compatível e garantir a segurança dos 
competidores. Use roupas e calçados confortáveis para a prática de atividade física, 
e protetor solar. 
 
Art 16º - Os competidores deverão chegar ao local da prova 1 hora antes do 
horário de largada para retirada do kit. 
 



Art 17º - O tempo máximo para a execução da prova é de 50 minutos. 
 
Art 18º - Os competidores deverão percorrer 2 (duas) voltas de 2,5 km, 
totalizando o percurso de 5 km, seguindo as sinalizações nas imediações do clube, 
sendo declarado vencedor(a) aquele(a) que terminar o percurso completo em 
menor tempo. 
 
Art 19º Em caso de empate em cada prova o critério de desempate será o 
seguinte: 1 – Maior idade do participante; 2 – Sorteio. 
 
Art 20º Em alguns pontos estratégicos do clube haverá um membro da equipe 
organizadora que verificará o andamento da prova e orientará os participantes em 
caso de dúvidas quanto à mesma. 
 
Art 21º A apuração dos resultados será feita após a prova e a classificação será 
disponibilizada nas redes sociais do clube assim que possível. 
 
Art 22º Será desclassificado quem for flagrado pelos seguintes atos: 
• Não completar o percurso. 
• Empregar atitudes desleais a outros concorrentes. 
 
Art 23º Será feito um ranking de pontuação em cada Prova/Etapa do circuito das 4 
(quatro) estações de acordo com a classificação dos associados nas mesmas. Após 
a realização da última etapa, os cinco primeiros associados da categoria geral 
masculina e categoria geral feminina, ou seja, os que obtiveram maior pontuação 
no somatório das quatro provas receberão uma premiação específica. 
 
Art 24° Sobre o ranking: 
Os dez primeiros colocados em cada prova/etapa marcarão pontos, de acordo com 
a seguinte escala: 
 
1° - 24 pontos. 
2° - 22 pontos. 
3° - 20 pontos. 
4° - 18 pontos. 
5° - 16 pontos. 
6° - 14 pontos. 
7° - 12 pontos. 
8° - 10 pontos. 
9° - 08 pontos. 
10° - 07 pontos. 
 
Todos os participantes que completarem as provas, classificados abaixo do 10° 
colocado, marcarão 5 pontos. 
 
Art 25° Em caso de empate no somatório das provas, o participante com o maior 
número de resultados melhores será o vencedor. Persistindo o empate, o critério de 
desempate será o seguinte: 1 – Maior idade do participante; 2 – Sorteio. 
 
 
 
Premiação 
 
Art 26º – Em cada etapa do circuito serão oferecidos troféus aos atletas 
classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares (1º, 2º e 3º) nas categorias 
individual geral masculino e individual geral feminino e medalhas a todos os 
participantes que cruzarem a linha de chegada. 



Art 27° - Sobre as medalhas:  
Para cada etapa do circuito haverá uma medalha específica, e a junção das quatro 
medalhas formará um medalhão/mandala. 
 
Art. 28° - Os cinco primeiros associados (categoria geral masculina e categoria 
geral feminina) classificados no ranking, ou seja, os que obtiveram maior 
pontuação no somatório das quatro provas receberão uma premiação específica. 
 
 
 
Disposições Gerais 
 
Art 29º - casos omissos deverão ser tratados com a equipe organizadora através 
dos telefones (14)3601-2511 e (14) 3601-2514 em horário comercial. 


