
CCLLUUBBEE  DDEE  RREEGGAATTAASS  RRIIBBEEIIRRÃÃOO  PPRREETTOO  
 

CCOORRRRIIDDAA  DDEE  AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  DDOO    CCLLUUBBEE  DDEE  RREEGGAATTAASS    ––  8844  AANNOOSS  
  

RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  
  
1) Poderão participar do referido evento, os associados e não associados do Clube, nas categorias masculino 

e feminino, de acordo com a faixa etária. 
 
2) As provas do referido Campeonato, serão disputadas na Pista do Lago e divididas nas categorias 

masculino e feminino, nas seguintes faixas etárias: 

MASCULINO – 6.000 metros FEMININO – 6.000 metros 
Faixa etária (nascidos em 2003 à 1988) – 14 à 29 anos Faixa etária (nascidos em 2003 à 1988) – 14 à 29 anos 
Faixa etária (nascidos em 1987 à 1978) – 30 à 39 anos Faixa etária (nascidos em 1987 à 1978) – 30 à 39 anos 
Faixa etária (nascidos em 1977 à 1973) – 40 à 44 anos Faixa etária (nascidos em 1977 à 1973) – 40 à 44 anos 
Faixa etária (nascidos em 1972 à 1968) – 45 à 49 anos Faixa etária (nascidos em 1972 à 1968) – 45 à 49 anos 
Faixa etária (nascidos em 1967 à 1963) – 50 à 54 anos Faixa etária (nascidos em 1967 à 1963) – 50 à 54 anos 
Faixa etária (nascidos em 1962 à 1958) – 55 à 59 anos Faixa etária (nascidos em 1962 à 1958) – 55 à 59 anos 
Faixa etária (nascidos em 1957 à 1953) – 60 à 64 anos Faixa etária (nascidos em 1957 à 1953) – 60 à 64 anos 
Faixa etária (nascidos em 1952 à 1948) – 65 à 69 anos Faixa etária (nascidos em 1952 à 1948) – 65 à 69 anos 
Faixa etária (nascidos em 1947 à 1943) – 70 à 74 anos Faixa etária (nascidos em 1947 à 1943) – 70 à 74 anos 
Faixa etária (nascidos em 1942 à 1938) – 75 à 79 anos Faixa etária (nascidos em 1942 à 1938) – 75 à 79 anos 
Faixa etária (nascidos em 1937 e abaixo) Faixa etária (nascidos em 1937 e abaixo) 
  

A partir da faixa etária (nascidos em 1937 e abaixo - masculino) e (nascidos em 1937 e abaixo - 
feminino), não poderá ter uma diferença de mais de 05 (cinco) anos, caso isso ocorra, será criada uma 
nova categoria.  

 
3) Ao término da Corrida, serão conferidos medalhas aos campeões, vices e 3º colocados de cada faixa 
etária e  medalha de participação para os demais participantes. 
 
4) No caso de empate de pontos, no término da Corrida, será obedecido o seguinte critério para                                                                                 
desempate: 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
A- O atleta com maior idade. 

 
5) A prova terá inicio às 09:00 hs., tendo uma tolerância de 15 (quinze) minutos. 

  
6) A largada do masculino e feminino serão no mesmo horário e local. 
 
7) A Corrida de Aniversário será realizada no dia 20 de Agosto. 
 
8) A premiação será realizada no dias 20 de Agosto de 2017. 
 
9) O atleta que infringir o andamento da corrida (como fazer caminho alternativo, ou atrapalhar outro 

corredor) esse será eliminado da Prova. 
 

10)  Os casos omissos no presente regulamento, serão decididos pelo Departamento de Esportes. 
 

 
Ribeirão Preto, 22 de Julho de 2017. 

 
 

   
Flavio Phiplipino Gunelo 
Coordenador de Esportes  

 Daniel do Carmo Nabão 
Coordenador de Esportes 

   


