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Circuito Joseense de Corridas de Rua 2017 
Regulamento 

 
 
O VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua é uma iniciativa da Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida de São José dos Campos, de caráter esportivo social, que visa promover 
a modalidade e incentivar à prática de atividade esportiva pela população. 
 
A – Critérios de seleção das provas 
 
As provas integrantes do VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua deverão ser realizadas 
na cidade de São José dos Campos, durante o ano de 2017, com chancela da Federação 
Paulista de Atletismo (FPA) ou da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida do município. 
 
As provas deverão ter um número mínimo de 800 participantes oficialmente inscritos, 
cronometragem eletrônica e atender aos critérios de segurança indicados pela Secretaria de 
Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos (água, ambulância, médicos, etc). 
 
B – Provas selecionadas 
 
As provas abaixo relacionadas integrarão o VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua. 
 
B.1 - Track & Field Run Series – Data: 07 de Maio de 2017 
 
B.2 - Corrida de Rua Aniversário de São José dos Campos – Data: 30 de Julho de 2017 
(válida para o ranking) 
 
B.3 - BRAVUS RACE MONSTER-  Data: 05 de Agosto de 2017 
 
B.4 - Super  5K Aeroespacial – 13 de Agosto de 2017 
 
B.5 - Circuito Oscar Running Adidas – Etapa São José dos Campos – Data: 03 de 
Setembro de 2017 (válida para o ranking) 
 
B.6 - Corrida de Rua Aniversário de Eugênio de Melo – Data: 24 de Setembro de 2017 
(válida para o ranking) 
 
B.7 – Power Night Run – Etapa São José dos Campos – Data: 07 de Outubro de 2017     
 
B.8 -  Corrida da ADC Embraer – Data: 29 de Outubro de 2017 
 
B.9 -  Corrida Capitão Mafuz – Data: 26 de Novembro de 2017(válida para o ranking) 
 
B.10– 7ª Corrida da Virada Joseense – Data: 31 de Dezembro de 2017 (válida para o 
ranking) 
 
 
Observação 1: a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos 
poderá a qualquer momento, cancelar uma ou mais provas do VIII Circuito Joseense de 
Corridas de Rua. 
Observação 2: as provas que não atenderem o disposto no item A deste regulamento serão 
excluídas do VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua e não valerão para a formação do 
ranking. 
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Observação 3: as provas poderão sofrer alteração de data e poderão ser canceladas pelos 
organizadores com aviso prévio à organização do VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua 
2017. 
Observação 4: a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida não tem interferência no 
processo de inscrição e nos resultados obtidos nas provas particulares. 
 
C – Obrigações das empresas organizadoras 
 
C.1 - Os organizadores dos eventos deverão enviar aos dirigentes do VIII Circuito Joseense 
de Corridas de Rua, o resultado das provas e o cadastro completo dos atletas, contendo 
nome, RG, CPF, equipe, endereço completo, cidade, contato e data de nascimento, (de 
acordo com o modelo enviado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida) até 24 horas 
após o evento. 
 
C.2 - A empresa organizadora deve exibir, de maneira visível e destacada, a logomarca do 
VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua ou da Prefeitura Municipal, conforme determinado 
pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos nas peças do 
evento, tais como, banners, backdrops e outros. 
 
C.3 – A empresa organizadora deverá apresentar à Secretaria de Esporte e Qualidade de 
Vida e Secretaria de Transportes toda a documentação informada para autorização de 
utilização de vias e espaços públicos. Todos os alvarás necessários à liberação do evento, 
72 horas antes de sua realização. 
Observação: o protocolo de pedido de vistoria do Corpo de Bombeiros será válido. 
. 
C.4 – As premiações das provas particulares seguirão o regulamento da empresa 
organizadora. 
 
D – Ranking do VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua 
 
D.1 - Somente moradores de São José dos Campos podem participar do Ranking Joseense 
de Corridas de Rua. 
 
D.2- A idade mínima para participação no Ranking do VIII Circuito Joseense de Corridas 
de Rua é de 16 anos. 
 
D.3 - A qualquer momento, a organização do VIII Circuito Joseense poderá solicitar aos 
atletas, a documentação para comprovação do endereço de residência. 
 
D.4 - Para elaboração do ranking joseense serão utilizados os resultados fornecidos pela 
organização das provas consideradas válidas. 

D.5 - O não comparecimento na prova implicará no bloqueio do CPF para inscrição nas 

demais provas organizadas pela Prefeitura Municipal.  

D.6 - Caso o chip seja utilizado por terceiros, o atleta inscrito com este chip será 
desclassificado da prova e do ranking. 
 
D.7 – Os atletas premiados no ano 2016 e 2017 ,tem direito a inscrição nas provas 
organizadas pela Prefeitura Municipal no ano de 2018.  
 
D. 8- Não haverá duplicidade de premiação. 
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D.9 – Durante o ano não poderá ocorrer mudança de equipe no momento das inscrições nas 
provas válidas para o ranking, pois isto interfere na pontuação do ranking de classificação 
das equipes. 
 
Em 2017, serão consideradas válidas para o Ranking Joseense de Corridas de Rua as 
seguintes provas: 
 
 
1– Corrida de Rua Aniversário de São José dos Campos – Data: 30 de Julho de 2017 
(válida para o ranking) 
 
2 – Circuito Oscar Running Adidas – Etapa São José dos Campos – Data: 3 de Setembro 
de 2017(válida para o ranking) 
 
3 – Corrida de Rua Aniversário de Eugênio de Melo – Data: 24 de Setembro de 2017 
(válida para o ranking) 
 
4 – Corrida Capitão Mafuz – Data: 26 de Novembro de 2017(válida para o ranking) 
 
5–  7ª Corrida da virada Joseense –Data:31 de Dezembro de 2017 (válida para o ranking) 
 
 
Baseado nos resultados das provas do VIII Circuito Joseense de Corridas de Rua, indicadas 
acima, será criado um ranking de atletas e equipes participantes. 
 
E – Tipos de ranking 
 
E.1 - Serão formados “rankings” individuais, masculinos e femininos,de distância  e tempo. 
 
E.2 – Serão formados “rankings” individuais, masculinos e femininos, de distância por faixa 
etária 
 
E.3 – Serão formados “rankings” de tempo por faixa etária nas modalidades 5 e 10k 
masculino e feminino 
 
E.4 - Serão formados “rankings” de equipes pela classificação. As equipes poderão ser 
integradas por atletas de ambos os sexos. 
 
E.5 – Serão formados “rankings” para Pessoas Com Deficiência (PCD) visuais, cadeirantes 
e amputados. 
 
Observação: 1-Para o atleta participar da classificação final do ranking, o mesmo deverá 
participar de no mínimo três das 05 provas do Circuito com validade para o ranking 
joseense. 
2- A classificação do ranking de 10km, se sobressaem ao ranking de 5km, para a definição 
da premiação final. 
 
 
F – Ranking de Distância (geral e faixa etária) 
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Será observada a quilometragem total percorrida pelo atleta em todas as provas válidas para 
o ranking, sem considerar o tempo e a classificação. - O atleta deverá completar o percurso 
dentro do tempo máximo indicado pela organização do evento. 
 
- Em caso de empate será considerado: 
 
1º critério – menor número de provas. 

2º critério – melhor tempo na prova de 10 km. 

3º critério – maior idade. 
 

Observação: a data base para definição da categoria será 31/12/2017, ou seja, será 
observada a idade do atleta nesta data. 

 
G – Ranking de Tempo ( geral )  
 
O ranking de tempo geral, será feito considerando-se separadamente as distâncias de 5 km 
e 10 km e serão denominados: 
 
- Ranking de tempo 5 km masculino e feminino 
- Ranking de tempo 10 km masculino e feminino 
 
Será observado o melhor tempo obtido nas provas, considerando-se todas as corridas 
selecionadas. 
- Em caso de empate será considerado: 
 
1º critério – maior idade. 
 
2º critério – menor número de provas. 
 
3º critério – melhor classificação. 
 

Observação: a data base para definição da categoria será 31/12/2017, ou seja, será 
observada a idade do atleta nesta data. 

 

H- Ranking de Tempo ( Faixa etária) 

O ranking de tempo faixa etária, será feito considerando-se separadamente as distâncias de 
5 km e 10 km e serão denominados: 
 
- Ranking de tempo faixa etária, 5 km masculino e feminino 
- Ranking de tempo faixa etária,10 km masculino e feminino 
 
Será observado o melhor tempo obtido nas provas, considerando-se todas as corridas 
selecionadas. 
- Em caso de empate será considerado: 
 
1º critério – maior idade. 
 
2º critério – menor número de provas. 
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3º critério – melhor classificação. 
 

. Observação: a data base para definição da categoria será 31/12/2017, ou seja, será 
observada a idade do atleta nesta data. 

 
I- Ranking categoria PCD 
 
- Para a categoria PCD será observado o melhor tempo obtido na prova de 5 km, 
considerando-se todas as corridas selecionadas. 
 
-Ranking de tempo joseense PCD visual 5 Km. 
-Ranking de tempo joseense PCD cadeirante 5Km. 
-Ranking de tempo joseense PCD amputado 5Km 
 
- As variações de dificuldade do percurso e pequenas diferenças na distância não serão 
consideradas. 
- Não será validado o tempo de “split” caso haja cronometragem de distância parcial. 
. 
Observação: Para o atleta participar da classificação final do ranking, o mesmo deverá 
participar de no mínimo “duas” das 05 provas do Circuito com validade para o ranking 
joseense. 
- Em caso de empate será considerado: 
 
1º critério – maior idade. 
 
2º critério – menor número de provas. 
 
3º critério – melhor classificação. 
 
 
J– Ranking de classificação por equipe 
 
Será considerada a classificação geral de cinco atletas por equipe, em três provas, 
independentemente da distância do percurso e sexo (masculina , feminina e mista). 
- Os atletas pontuarão para a equipe de acordo com sua posição de chegada. O primeiro 
recebe um ponto, o segundo dois pontos, o terceiro três pontos e assim por diante. A soma 
de pontos dos cinco melhores integrantes de cada equipe determinará sua classificação na 
prova realizada. 
- A equipe pontuará de acordo com sua classificação em cada prova. A melhor classificada 
recebe um ponto, a segunda colocada recebe dois pontos, a terceira colocada recebe três 
pontos e assim por diante. A equipe com menor número de pontos será a vencedora. 
- Todas as provas, válidas pelo ranking, que forem concluídas por no mínimo cinco atletas 
da equipe serão consideradas. Serão observadas as três melhores classificações, as demais 
serão descartadas. 
- A equipe que participar em menos de três provas não poderá participar deste ranking. 
- Em caso de empate será considerado: 
 
1º critério – melhor classificação na prova de 10 km. 
 
2º critério – atleta com melhor tempo na prova de 10 km. 
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K- Identificação dos integrantes das equipes 
 
As equipes e atletas serão responsáveis pela identificação correta de seus integrantes. No 
momento da inscrição o atleta deve preencher o campo com o nome completo e exato de 
sua equipe. 
 
- Não serão aceitas correções ou alterações após a efetivação das inscrições. 
 
 
L– Premiação 
 

L.1-  Ranking de Tempo: 
 
 - Serão oferecidos troféus para os três primeiros colocados geral “rankings” formados, 
no masculino e feminino. 

 
      Ranking de tempo joseense 5Km. 
      Ranking de tempo joseense 10Km 
       
     L.2 - Será oferecido troféu ao primeiro colocado, masculino e feminino, do ranking melhor 
tempo por faixa etária na modalidade 5km, conforme abaixo: 

 MASCULINO - Geral, 16 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 +.  
 

 FEMININO - Geral,16 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59, 60 +.  

     L.3 - Será oferecido troféu ao primeiro colocado, masculino e feminino, do ranking melhor 

tempo por faixa etária na modalidade 10 km, conforme abaixo: 

 MASCULINO – Geral,18 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 
anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 +. 

 

 FEMININO – Geral,18 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 
anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60+  

 

 

L.4- Ranking de Distância: 
 

Serão oferecidos troféus para os três primeiros colocados geral “rankings” formados, no 
masculino e feminino. 
 

L.5- Será oferecido troféu ao primeiro colocado, masculino e feminino, do ranking distância 

por faixa etária: 

 

MASCULINO - Geral, 16 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 

40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 +.  

 

 FEMININO - Geral,16 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 
anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 anos, 55 a 59, 60 +.  
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L.6-Ranking de Equipes: 

 
- Será oferecido troféu as três primeiras equipes  

 
 
L.7- Ranking PCD 

- Será oferecido troféu ao primeiro colocado, masculino e feminino, do ranking PCD 

por modalidade  5 km, conforme abaixo: 

Ranking de tempo joseense PCD visual 5 Km. 
Ranking de tempo joseense PCD cadeirante 5Km. 
Ranking de tempo joseense PCD amputado 5Km. 
 
 
Importante: Com exceção das provas de Aniversário de São José dos Campos e Eugênio 
de Melo, a Prefeitura de São José dos Campos não é responsável pela segurança e 
atendimento aos corredores. A responsabilidade pela realização e organização das provas 
cabe as empresas promotoras de cada evento, sendo independentes entre si. 
 
Não cabe a Prefeitura Municipal de São José dos Campos qualquer ônus para a realização 
das corridas. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. 

 

 


