
CORRIDA SUBIDA AO MIRANTE
Data: 16.02.2020 - Domingo
Local: Joinville, SC

A prova é destinada a atletas profissionais e amadores sem distinção de sexo, que se encontre em 
perfeito estado de saúde.

Percurso.A distância a percorrer é de 5.500 metros e 8.600 metros com largada em frente ao Fórum de 
Joinville, Max Colin, Av. José Vieira (sul/norte) até Rua Itaiópolis , Av. Hermann August Lepper (norte/sul) 
até ponte azul subindo a Rua Otto Eduardo Lepper até chegar à Rua Pastor Guilherme Rau,com chegada 
no início da escadaria de acesso ao Mirante (Não haverá descida, apenas subida).Obs No percurso de 
8.600m segue pela Av. Marcos Welmuth até a rua Maceió( concessionária Peugeot) e retorna para o 
mesmo local de largada, seguindo em direção ao mirante pelas mesmas ruas do percurso de 5.500m

 Largada

• Horário:7:00h

• Local da largada: Em frente ao Fórum de Joinville- Rua Hermann August lepper nº 980.

Duração da prova:

Expirado o prazo de1h30min (uma hora e trinta minutos) será desativado o esquema de segurança e 
infraestrutura.

 Programação
• 06h - Início da entrega do número de peito para corredores
• 07h00min- Largada da Corrida
• 09h00 - Início da premiação

 Inscrições

O primeiro lote promocional de inscrição será de R$ 40,00 (Quarenta reais) * kit 
s/ camiseta e R$55,00 ( cinquenta e cinco reais ) * ( Kit Completo c/ camiseta ), 
até dia 08/01/2019.

1ª lote: A partir do dia 20/10/2019 até o dia 02/02/2019 o valor será de R$ 49,00 
(quarenta e nove reais), kit s/ camiseta ou R$65,00 (sessenta e cinco reais), kit 
completo c/ camiseta.

2ª lote: A partir do dia 03/12/2019 até o dia 14/01/2020 o valor será de R$ 59,00 
(cinquenta e nove reais), kit s/ camiseta ou R$75,00 (sessenta e cinco reais), 
kit completo c/ camiseta.

3ª lote: A partir do dia 15/01/2020 até o dia 11/02/2020 o valor será de R$ 69,00 
(sessenta e nove reais), kit s/ camiseta ou R$85,00 (oitenta e cinco reais), kit 
completo c/ camiseta.

Caminhada c/ camiseta lote único até o dia 11/02/2019 – R$44,00 ( quarenta e 
quatro reais )

Caminhada s/ camiseta lote único até o dia 11/02/2019 – R$34,90 ( trinta e 
quatro reais )



Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 
possibilidade de transferência desta inscrição, para outro ATLETA, reembolso ou crédito para 
corridas futuras.

POLÍTICA DE DESCONTOS

• Em respeito ao Estatuto do Idoso, atletas acima de 60 anos (completados até 31/12/2019) 
pagarão 50% do valor da inscrição. 

• Assessorias Esportivas e grupos de corrida terão valor único de R$55,00 
(cinquenta e cinco reais) kit completo e R$45,00 (quarenta e cinco reais) 
kit sem camiseta até o dia 24/01/2020. A cada 30  inscrições pagas, da 
direito a 2  (dois) cortesias. A partir de 50 inscritos, a cada 10 inscritos 
pagos, da direito a 1 (um) cortesia. 

As inscrições poderão ser realizadas pelo site:

 www.sc10k.com.br ou km.esp.br

Retirada do Kit

Data: 15/02/2019

Horário: a definir.

Local: a definir

Notas: a) Atletas de fora da Cidade de Joinville poderão retirá-lo entre 6 (seis) horas até 06h30min horas 
no local da largada/chegada, no Fórum  Rua Hermann August Lepper, 980;

.

• Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas 
promocionais do evento com cotas limitadas, de quantidades, sem a obrigatoriedade 
de disponibilização de estoque por tamanho ou cor no ato da entrega de kit.

 Hidratação
Serão três postos de abastecimentos de água durante o percurso. Sendo o primeiro no Km 
2,5 e o segundo próximo ao Km 4 e o terceiro, na chegada.

 Premiação

Classificação Geral distâncias 5.5 km e 8.6 km
Masculino e Feminino
• 1º Lugar - troféu
• 2º Lugar - troféu



• 3º Lugar - troféu
• 4º Lugar - troféu
• 5º Lugar – troféu

Classificação por Categorias nas distâncias 5.5 km e 8.6 km

Masculino e Feminino
• 1º Lugar - troféu
• 2º Lugar - troféu
• 3º Lugar - troféu

Categorias
15/24 - 25/34 - 35/44 - 45/54 - 55/64 - 65/74 – 75 +

Serão premiadas as 3 (três) maiores equipes inscritas. Vale o número total de atletas inscritos via código 
de desconto ou p[lanilha de excel enviada pela organização.

Nota: Não serão entregues troféus, medalhas e camiseta pós prova.

A colocação geral masculina e feminina será definida por ordem de chegada, bem como nas colocações 
nas categorias serão definidas pela apuração do tempo bruto, gasto por cada competidor para completar 
o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.

Recebem medalha de participação todos os atletas que concluírem as respectivas distâncias.

Guarda-volumes

Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários na chegada, guarda-volumes na área da 
largada (que serão posteriormente transportados para a chegada da prova).

O guarda volume será desativado após o término da corrida.

Somente serão acolhidos os volumes acondicionados em sacolas, bolsas ou mochilas.

Não haverá reembolso, por parte da comissão organizadora, bem como de seus patrocinadores e 
apoiadores, de nenhum valor correspondente aos equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a participação 
neste evento.

 Estacionamento
Não será permitido subir com veículos até o mirante.

Os veículos deverão ser estacionados próximo ao Parque Zoobotânico ou no estacionamento do 
Centreventos.

Não é recomendado estacionar na Av. Hermann August Lepper(Rua do Joinville em movimento), que 
estará fechada das 6h30min até as 13h para o Joinville em Movimento. Caso algum veículo seja 
estacionado no local, deverá ser retirado somente após 13 horas.

 Disposições gerais

Art. 1º - Não será permitido ao atleta correr sem camiseta.
Art. 2º - Atletas sem o número de peito serão impedidos de adentrar o funil de chegada.
Art. 3º - O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá ser removido e/
ou modificado até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva 
cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou forçar passagem dentro do funil de chegada será 
passível de desclassificação.
Art. 4º - Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado.
Art. 5º - As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção da prova.
Art. 6º- A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada caso alguma 
condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes, sem a devolução do valor da 
inscrição.



Art. 7º - De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem prazo de 7 (sete) dias corridos 
após a data da inscrição para solicitar o cancelamento e estorno do valor. O valor da inscrição não será 
devolvido depois dessa data; 

Art. 8º - O percurso poderá sofrer modificações sem aviso prévio caso exista alguma condição de risco 
aos participantes ou a pedido das autoridades locais.
Art. 9º - Ao proceder á inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento, como também 
declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização de qualquer responsabilidade.
Art. 10º - Atletas suspensos pela CBAt – não poderão participar;
Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.
Art. 12º - 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 técnica/ estruturais sem prévio aviso.
Art.-13º Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do CHIP.
Art.-14º Cada ATLETA é responsável pelo seu próprio CHIP, assim, deixando a 
ORGANIZAÇÃO totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como no caso 
de perda ou danos.
Art.-15º Quando da retirada do CHIP, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais.
Art.-16º O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com 
bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante. O “pacing” 
somente será permitido se o acompanhante estiver devidamente inscrito na prova.
 

A organização da prova salienta que é obrigatório aos atletas participantes o conhecimento do 
Regulamento da CORRIDA SUBIDA AO MIRANTE.

INFORMAÇÕES E SUPORTE
Site: www.sc10k.com.br
Contato e-mail: sc10k.eventos@gmail.com
Telefones: 0xx (47) 99931-4583 - (47) 99191 9799 – (47) 99923 6419


