
REGULAMENTO 2018 
 
 
 
 

CROSS COUNTRY GAMAIA ESPORTES & VINAC CONSÓRCIOS  
 
 
 
 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1 – As inscrições são abertas para atletas federados ou não, com idade igual ou superior a 14 anos completos no dia 24 de 

Novembro de 2018 às 00H. Para o trajeto de 6km ou 10km CROSS Country troféu Asics.  

 
SOLO MASCULINO: Categoria subdividida, exclusiva para participantes do sexo masculino CAT. (1,2,3,4). 

SOLO FEMININO: Categoria subdividida, exclusiva para participantes do sexo feminino CAT. (5,6,7,8). 

TABELA 1: 

 
CAT 1 SOLO MASC. 6KM 14/29 Entre 14 a 29 anos - Nascidos no ano 1988 a 2004 completados até 24/11/2018 

CAT 2 SOLO MASC. 6KM 30/39 Idade entre 30 a 39 anos - Nascidos no ano 1979 a 1988 

CAT 3 SOLO MASC. 6KM 40/49 Idade entre 40 a 49 anos - Nascidos no ano 1968 a 1977 

CAT 4 SOLO MASC. 6KM 50+ Idade acima de 50 anos - Nascidos até o ano de 1968 

CAT 5 SOLO MASC. 10KM 14/29 Entre 14 a 29 anos - Nascidos no ano 1988 a 2004 completados até 24/11/2018 

CAT 6 SOLO MASC. 10KM 30/39 Idade entre 30 a 39 anos - Nascidos no ano 1979 a 1988 

CAT 7 SOLO MASC. 10KM 40/49 Idade entre 40 a 49 anos - Nascidos no ano 1969 a 1978 

CAT 8 SOLO MASC. 10KM 50+ Idade acima de 50 anos - Nascidos até o ano de 1968 

CAT 9 SOLO FEM. 6KM 14/29 Entre 14 a 29 anos - Nascidos no ano 1988 a 2004 completados até 24/11/2018 

CAT 10 SOLO FEM. 6KM 30/39 Idade entre 30 a 39 anos - Nascidos no ano 1979 a 1988 

CAT 11 SOLO FEM. 6KM 40/49 Idade entre 40 a 49 anos - Nascidos no ano 1969 a 1978 

CAT 12 SOLO FEM. 6KM 50+ Idade acima de 50 anos - Nascidos até o ano de 1968 

CAT 13 SOLO FEM. 10KM 14/29 Entre 14 a 29 anos - Nascidos no ano 1988 a 2004 completados até 24/11/2018 

CAT 14 SOLO FEM. 10KM 30/39 Idade entre 30 a 39 anos - Nascidos no ano 1979 a 1988 

CAT 15 SOLO FEM. 10KM 40/49 Idade entre 40 a 49 anos - Nascidos no ano 1969 a 1978 

CAT 16 SOLO FEM. 10KM 50+ Idade acima de 50 anos - Nascidos até o ano de 1968 

 
1.2 – Não serão aceitas inscrições de atletas menores de 14 anos, ou seja, que tenham nascido após o ano de 2004 ou que 

não tenham completado 14 anos precisamente até o dia 24/11/2018. 

1.3 – Cada categoria terá um número código, por exemplo: CAT 1 como tabela 1 
1.4 – Aproximadamente quatro dias antes (96 horas), do início da prova divulgaremos a listagem dos inscritos finais. 

1.7–Serão realizadas somente as categorias com mais de cinco inscriç ões, Caso alguma categoria não atinja o número 

mínimo de inscritos, esta poderá ser remanejada 5 dias antes da prova. 
  
1.8– O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência, antes ou durante a prova. E também não será 

transferido para qualquer outro evento. 

1.9 – A prova será realizada mesmo com chuva, e poderá ser cancelada em caso de catástrofe natural, esteja preparado e 

prevenido. 

1.10 – Não serão aceitos nomes de equipes com palavras de baixo calão, palavras que gerem qualquer tipo de protesto, que 

denigram a imagem do evento ou da cidade, neste caso a equipe será notificada e caso não altere, o participante ou equipe 

será desclassificada. 

1.11 – Após o registro final de inscrição, 18/11/2018, NÃO serão permitidas trocas de categorias, a alteração de participantes, 

só poderá ocorrer mediante autorizaç̧ão da direção da prova. 

 
2. PREMIAÇÃO 

 



2.1- Haverá premiaç ão com troféu de 1° ao 5° lugar  por faixa etária. 

2.2- Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que tiverem devidamente inscritos e sem o 

descumprimento deste regulamento, receberão (01) medalha de participaç ão. 

2.3- Poderá haver sorteio de brindes dos apoiadores e patrocinadores entre todos os atletas participantes quando cedidos 

pelos mesmos. 

2.4- Prêmio especial em Vale compra na Gamaia Esportes para a categoria geral (5 melhores masculinos e femininos 6km e 

5 melhores masculinos e femininos 10km) 

 
2.6 – VALORES POR CATEGORIAS 
 
Obs. Premiação disponível somente vale compra para o geral feminino e masculino. 

 
Geral 6km 

Feminino    -1° R$200,00; 2°R$150,00; 3°R$100,00; 4°R$70,00 e 5°R$50,00 = R$570,00 

Masculino  - 1°R$200,00; 2°R$150,00; 3°R$100,00; 4°R$70,00 e 5°R$50,00  = R$570,00 

Sub.total =  R$1.140,00 

 

Geral 10 km 

Feminino    - 1° R$300,00; 2°R$200,00; 3°R$150,00; 4°R$100,00 e 5°R$80,00  = R$830,00 

Masculino  -  1° R$300,00; 2°R$200,00; 3°R$150,00; 4°R$100,00 e 5°R$80,00  = R$830,00 

Sub.total =   R$1.660,00 

 

 
VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO VALE COMPRA R$2.800,00 

 
3. A PROVA 

 
3.1 – A prova terá seu início às 8H do dia 24/11/2018 sendo obrigatória a presença de todos os atletas até 30 minutos antes do 

evento. 

    

   Trajetos de 6km e 10km. 

 



 
 

3.3 – O objetivo da prova será completar uma volta no circuito escolhido pelo atleta, no menor tempo. 

3.4 – Poderá o organizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de 

forç a maior sem aviso prévio aos participantes, sem ter que devolver qualquer quantia paga aos atletas. 

3.5 – A cronometragem será realizada através de chip, mas até a data da prova poderemos alterar a forma de cronometragem, 

ficando a critério da organizaç ão a forma de cronometragem ser utilizada. Em ambos os casos a organização informará durante 

a prova, parciais da classificação. 

 
4. LARGADA 

 
4.1 – A largada 6km e 10km juntos. 

4.2 – Durante a prova será desclassificada o atleta que tiver circulando, fora de sua volta, no horário da largada, durante a prova 
ou fora da hora permitida pela organizaç ão para reconhecimento. 
4.3 – Caso atleta solo, dupla ou quarteto perder a largada o(s) mesmo(s)devera(ão), no local de largada passar pela vistoria 

para ser liberado a entrar no circuito. Infringir esta regra como largar do apoio ou cortar caminho também é item 

desclassificatório. 

 
4.4 – Todo competidor deverão estar devidamente trajado. Não será permitido correr de sunga ou sem camisa. 

 
5.  APOIO DAS EQUIPES 

 
5.1 – Não será permitida a montagem de qualquer estrutura de equipes fora da área demarcada pela organização. (item é 

desclassificatório). 

5.2 – Nenhum veículo será autorizado a ficar na área determinada para as equipes. (Penalizaç ão com tempo e até 

desclassificaç ão poderá ser determinado pela organização). 

5.3 – Não será permitido o uso de aparelhos de som que não seja da organizaç ão na arena. (item é desclassificatório). 

5.4 – Assessorias ou grandes equipem podem montar tendas no espaço determinado pela organização através 

contato@crosscountry.com.br . 
 

As tendas das assessorias precisam ser retiradas até ás 12h. 



 
5.5 – Áreas demarcadas por fitas são áreas reservadas, tendas que exigem montagem mais complexa, deverão ser 

previamente autorizadas pela organização, à organização se reserva no direito de solicitar ou exigir que uma estrutura 

montada em local errado ou de forma incorreta seja desmontada e recolocada podendo punir a equipe ou até mesmo 

desclassificá-la. 

5.6 – É de responsabilidade da equipe ou atleta dar destino correto ao lixo reciclável ou orgânico, que deverá ser descartado 

nos locais indicados pela organização. 

 
6. TÉRMINO DA PROVA 

 
6.1 – A competição será encerrada após o ultimo colocado de cada categoria passar a linha de chegada. 

6.2- O circuito estará fechado após o termino da Cross e aberto as 12H para o reconhecimento da bike. 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS, PENALIZAÇÕES E ITENS ELIMINATÓRIOS. 

 
7.1 – Será desclassificada o atleta que estiver correndo sem o número de identificaç ão, mesmo em caso de queda ou perda. 

Cuide de sua identificação. 

7.2 – Será desclassificada a equipe que alterar o numero de identificação, cortando o numeral, escondendo o patrocinador do 

evento ou acrescentando qualquer outra propaganda no mesmo. 

7.3 – Será desclassificada a equipe ou atleta que realizar qualquer atividade promocional (distribuição de brindes, uso de 

banners, folhetos de propaganda,vendas e etc.) sem autorizaç ão da comissão organizadora. 

7.4 – Qualquer atitude ante desportiva, desrespeito aos fiscais, organizadores, patrocinadores, público, demais competidores ou 

a esse regulamento, bem com o sujar o local com lixo e depredação, brigas, será punida rigorosamente com a desclassificaç ão 

da equipe, sem direito a recursos ou apelaç ões de qualquer espécie. 

 
8. Observaç ões: 

 
8.1 – Nos trechos de trilha ou estrada, pedimos que os corredores circulem sempre que possível pela DIREITA deixando 

a ESQUERDA LIVRE, para facilitar a ultrapassagem, condutas ante-esportivas serão punidas (perda de tempo ou 

desclassificaç ão) conforme a gravidade. Lembrando que teremos tráfego de carros e motos da organizaç ão pela estrada. 

No lado esquerdo. 

 
8.2 - RECURSOS 

A organizaç ão formará uma comissão para análise de eventuais recursos colocados pelos participantes, e o ato de inscrição do 

atleta e/ou equipe automaticamente reconhece a autoridade e as decisões desta comissão como soberana em seus resultados 

e decisões. 

 
8.3 – Os recursos só serão aceitos 48 horas após o término da prova, por e-mail ou escritos de próprio punho entregue a Mega 

loja Gamaia Esportes. Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5101, Pq. Res. Aquárius. Na marginal da Dutra. 

8.4 – As penalizações serão deliberadas e decididas pela Comissão Diretora da Prova somente entre o término da competição 

e a premiação, durante a apuração dos resultados da cronometragem. 

 
*Casos omissos serão julgados pela Comissão Diretora da Prova. 

 
9. OBRIGAÇÕES & RESPONSABILIDADES 

 
9.1 – A organizaç ão, os promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos e danos a equipamentos, ou por 

qualquer traumatismo ou lesões em atletas e assistentes causados por acidentes. O atleta reconhece que a Cross em trilhas é 

um esporte de risco e assume total responsabilidade por sua participaç ão na prova. Menores de 18 anos deverão apresentar 

ficha de inscrição e autorização assinada pelo responsável. 

9.2 – Cross Country é uma prova de resistência e riscos. É obrigação de cada participante levar consigo toda a comida e 

bebida que for consumida durante a competiç̧ão. A organizaç ão disponibilizará apenas água durante o trajeto. 

9.3 – Só terá acesso ao pódio o corredor que estiver portando documento com foto. 

9.4 – Zelar pela boa imagem do Cross Country é zelar pela preservação da natureza. Solicitamos aos atletas que não deixem 

sujos o local do evento, a limpeza da área de apoio cabe a cada equipe recolher o lixo. 

9.5 – Eventuais penalizações que possam vir ocorrer ao longo da prova, que não estejam mencionadas neste regulamento, 



serão solucionados no fim da competição e divulgados até 96 horas após o encerramento da prova. 

9.6 – Organizaç a ̃o se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um atleta. 

9.7 – Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste regulamento, 

ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organizaç ão, comprometendo-se a não 

recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer puniç̧ão imposta pelos organizadores do evento. 

 
ATENÇÃO: 

 
- Teremos um número limitado de participantes, antecipe sua inscrição 

- As inscriç ões só poderão ser feitas pelos sites ou lojas parceiras do evento. 

- Em caso de dúvidas entre em contato preferencialmente pelo e-mail contato@crosscountry.com.br, Facebook Cross Country 

(https://www.facebook.com/CorridaCrossCoutry?ref=hl) ou pelo telefone (12)3935-3500 de segunda à sexta-feira em horário 

comercial (9h às 17h). 

 
Menores de 18 anos deverão obrigatoriamente apresentar autorizaç ão com assinatura do responsável, que deverá ser 

entregue no dia da retirada do kit juntamente com a ficha médica. (termo de responsabilidade está disponível no site: 

www.6horassjc.com.br/crosscountry/). 

 
10. Retirada de kits: 

 
10.1 – Não serão entregues os kits se os atletas não apresentarem documento com foto. 
10.2 – Os kits devem ser retirados preferencialmente no dia  23 de Novembro, na Megaloja Dutra Gamaia Esportes. No dia 

da prova poderá ser feita retirada do kit no local, mediante solicitação antecipada de 7 dias. 

10.4 – As retiradas de kits no dia do evento só aconteceram das 7H às 10H, podendo ser prorrogada ou não este horário, a 

critério do diretor Geral da prova. 

 
Conforme endereç o e horários abaixo. 

 

Megaloja Dutra 
 

23/11 (Sexta-feira), das 10h às 20h 

24/11 (Sábado), a partir das 7h 

 
Gamaia esportes 

Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5101 

Jardim Residencial Aquárius 

CEP:12.246-840 

São josé dos Campos-SP 
 

contato@6horassjc.com.br 
 

11- Guarda-Volume 
 

11.1 – Os guarda-volumes funcionarão das 7H até o término da premiação, após esse horários os objetos esquecidos serão 

destinados a Mega loja Gamaia Esportes. 

11.2 – Não nos responsabilizamos por perda ou dano de qualquer pertence deixado no guarda-volumes. 

11.3 – É de sua extrema responsabilidade qualquer pertence deixado lá, então aconselhamos deixar coisas de valor guardadas 

consigo mesmo, o guarda-volumes serve apenas para ajudar as pessoas com coisas mais simples. 

 
Inscriç ões Valores  

 
Solo Primeiro lote 

 
R$65,00 

 
31/08/2018 a 12/09/2018 

Solo Segundo lote R$75,00 13/09/2018 a 02/10/2018 

Solo Terceiro lote R$95,00  03/10/2018 a 18/11/2018 

 



 
COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 
Organização: Gamaia Esportes 

Direç ão de prova: Anderson Garcia / Luiz Assunção 


