
 

 

1º Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC 
 

REGULAMENTO 

 

1) O 1º Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, uma 
realização do Diário do Grande ABC, com apoio do Governo do 
Estado de São Paulo e organização da Federação Paulista de 
Atletismo, será realizado em 7 (sete) etapas, com qualquer 
condição climática, nas distâncias de 10 km (corrida) e 5 km 
(caminhada). 

2) Em todas as etapas, as largadas serão às 8hs, nas seguintes 
cidades e datas: 

- 1ª Etapa - 16/06/2013-  São Caetano do Sul 

- 2ª Etapa – 07/07/2013 – Rio Grande da Serra 

- 3ª Etapa – 11/08/2013 – Mauá 

- 4ª Etapa – 15/09/2013 – Ribeirão Pires 

- 5ª Etapa – 13/10/2013-  São Bernardo do Campo 

- 6ª Etapa -  10/11/2013-  Diadema 

- 7ª Etapa – 01/12/2013-  Santo André 

3) Os participantes do Circuito serão premiados, em cada etapa, 
com troféus, do 1º ao 5º colocados, Masculino e Feminino, no 
Geral, e receberão uma pontuação. Ao final das sete etapas, 
será declarado o vencedor do Circuito (por Categoria) quem 
obtiver o MAIOR NÚMERO DE PONTOS, somados  nas  7 (sete) 
etapas, sendo essa pontuação  inversamente proporcional à 
classificação (200 pontos a 1 ponto). 



4) As Categorias serão dividas de 5  em 5  anos, até  60 anos ou 
mais, conforme norma  CBAT. Serão premiados no Circuito 
somente os Campeões de cada Categoria, com troféu alusivo ao 
evento, com a soma de pontos nas 7 etapas, além, dos 
campeões Gerais, no Masculino e Feminino. 

5) Todos os participantes receberão, em cada etapa, medalhas e 
camisetas, por concluírem o percurso. 

6) Inscrições 

- Para se inscrever, o atleta deverá recolher a  taxa de R$ 
20,00, através do site www.ativo.com, POR ETAPA , ou, 
se  optar,  R$ 100,00 POR 7 ETAPAS (inclusive a  
caminhada). O Pacote Circuito de R$ 100,00 somente 
poderá ser adquirido de 23/05/2013 a 12/06/2013. 
Maiores de 60 anos têm 50% de desconto.  

- As inscrições terão início no dia 23 de maio de 2013 e 
podem ser feitas até a quarta-feira anterior a cada etapa. 
Os prazos finais de inscrição, para cada etapa, ficam 
assim definidos: dias 12/06, 03/07, 07/08, 11/09, 09/10, 
06/11 e 27/11, respectivamente, ou no momento em que 
se atingir o limite técnico de 3 mil atletas por etapa (o 
que acontecer primeiro). 

- As fichas de inscrição poderão ser retiradas também no 
Diário do Grande ABC (Rua Catequese, 562, Bairro Jardim 
– Santo André) e na Federação Paulista de Atletismo (Rua 
Padre Manoel da Nóbrega, 800, Paraíso – São Paulo). As 
fichas, devidamente preenchidas e com o comprovante de 
depósito, devem ser devolvidas nos mesmos locais.  

- O depósito deverá ser realizado no Banco Bradesco (237), 
Agência 3398-7, Conta Corrente número 203.517-0. 
Favorecido: Diário do Grande ABC S/A. 

7) A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou 
prorrogar  prazos ou, ainda , elevar ou limitar  o  número de  
inscrições, sem  aviso prévio. 

 

 



8) Os kits de corrida poderão ser  retirados  no  local  e no dia  da 
prova, em cada  etapa, das 6h às 7h30, nos postos indicados. 
Ou no dia anterior, das 10h às 17h, na sede do Diário (Rua 
Catequese, 562, Bairro Jardim – Santo André), mediante a 
apresentação de documento oficial com foto e comprovante de 
pagamento. 

9) O uso do chip e  número de peito será obrigatório  na  prova de  
10 km, bem como o  uso  do número  de peito na  caminhada. 
O chip deve ser colocado no tênis, conforme instruções nos 
painéis expostos no local do prova. Chips colocados de forma 
incorreta acarretarão na desclassificação do atleta. 

10)  A idade mínima  de participação  será  de  16 anos, com 
autorização de  um  responsável. 

11) A ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO,  BEM COMO SEUS 
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se 
responsabilizarão  por  prejuízos  ou danos  causados  pelos 
atletas inscritos a  terceiros. 

12)  Os casos  omissos  a  esse  regulamento, serão  resolvidos  
pela  Comissão Técnica. 


