
 
                      

CORRIDA 
 

 

DATA: 03 DE OUTUBRO 
LOCAL: CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS 
HORAS: 9h00 

 
 

 

01 – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, REGRAS E ADAPTAÇÃO. 

1.1. Este Sistema de Disputa é parte integrante do Regulamento Geral da 27ª OLIMPESEC. 

1.2. Em caso de mau tempo no dia das competições, outra data será acertada e divulgada a todos os 
participantes do evento. Os casos omissos neste Regulamento serão avaliados e decididos pela 
Comissão Coordenadora da 28ª OLIMPESEC. 

1.3. Os atletas somente poderão participar das provas para as quais estejam inscritos. 

1.4. Os clubes poderão inscrever qualquer quantidade de atletas para prova de rua (6 km).  A partir 
categoria juvenil. 

        1.8. PENALIDADES 

            1.8.1. Será desclassificado o atleta que: 

            1.8.2. Por qualquer motivo não completar suas respectivas provas, ou a fizer de forma irregular.  

            1.8.3. Utilizar-se de recursos desleais para lograr êxito durante as competições.  

            1.8.4. For acompanhado, durante a realização de suas provas, por quaisquer dos integrantes de 
suas delegações.          

      1.8.5. Nas provas de corrida, queimar a largada duas vezes. 

  1.8.6. Os atletas cujos membros de suas delegações não respeitarem as restrições de circulação e 
de permanência nos locais autorizados durante as realizações das provas. 

  1.8.7. Estiver sem uniforme e sem identificação durante sua permanência no interior do campo de 
prova. 

  1.8.8. Deixar de observar as convenções sociais de urbanidade e respeito aos seus companheiros 
de delegação; concorrentes e membros de outras equipes; Árbitros, Diretores de Prova; 
Funcionários do clube sede da competição. 

1.9. OBSERVAÇÕES: 

1.9.1.  Durante as realizações das provas, se qualquer outro membro da delegação, que não 
seja(m) o(s) atleta(s) que compete(m) invadir o local da disputa, mesmo que por período 
de tempo limitado, acarretará além do risco de desclassificação do atleta de sua equipe, a 
perda de 01 (um) ponto na categoria a qual pertence o atleta. 



1.9.2.  Os Árbitros deverão fazer constar em suas súmulas quaisquer atitudes de atletas ou. 
membros de delegações que considerem desrespeitosas para consigo, para com outro(s) 
atleta(s), membro(s) de equipe(s), membro(s) da Comissão Organizadora ou assistência e 
encaminhar o relatório a Comissão Disciplinar.  

1.9.2.  Todos os atletas deverão se identificar perante o representante da modalidade. 

02 - DAS CATEGORIAS:- 
 
 
 

 

 

 

 

 

03 – DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS 
        3.1. Somente poderão participar das competições os atletas que constarem da Relação Nominal. 
 Enviar por e-mail: olimpesec2017@gmail.com 

        3.2. Os atletas devem ser inscritos nas respectivas categorias, conforme decidido em congresso: A 
listagem de inscrição deverá ser entregue até 16 de setembro de 2017 (categoria). Ficha para 
balizamento deverá ser entregue na Apesec. 

 

04 – FORMAS DE DISPUTA 

       4.1. Provas de Pista - corrida 

4.1.1 A prova de 6000m será realizada em uma única série, sendo premiados os 3 (TRÊS) 
primeiros colocados em cada categoria. 
 

05 – CODIGO DE PONTUAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES:- 

 

Art. 28. A classificação final da 28ª OLIMPESEC será a somatória de todas as categorias e 
naipes e obedecerá a seguinte pontuação na classificação final da modalidade 

   

  
Com 3 Clubes 

Com 4 a 5 
Clubes 

Com 6 Clubes 
 ou mais 

1º Lugar 3 pontos 5 pontos 7 pontos 

2º Lugar 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

3º Lugar 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

4º Lugar   1 ponto 2 pontos 

5º Lugar     1 ponto 

 

06 – DOS CASOS OMISSOS:- 

6.1 Todas as irregularidades serão julgadas, de acordo com o Regulamento Geral da 28ª 
OLIMPESEC.   

CATEGORIA IDADE PROVA 

Juvenil 18 / 19 anos 6.000 m 

Adulto De 20 a 29 anos 6.000 m 

Master De 30 a 39 anos 6.000 m 

Sênior De 40 a 49 anos 6.000 m 

Super Sênior 50 anos mais 6.000 m 



 
          
           

 

 

ATLETISMO 
PROVAS DE PISTA / CORRIDA     

           

              

 Número  Série   Raia     

           

 PROVA     MELHOR RESULTADO    

 NOME           

 CLUBE                

 CATEGORIA     SEXO          

 DATA NASC.                

           

 RESULTADO  SEMIFINAL:    FINAL:      

           

                


