BELA VISTA COUNTRY CLUB
DEPARTAMENTO DE JOGGING
Regulamento Ranking Anual 2019
I – GERAL
SÓCIOS E NÃO SÓCIOS
1 As provas e distâncias do calendário Anual serão estabelecidas e divulgadas
antecipadamente pela diretoria do departamento de jogging
2 Poderão participar das provas do Calendário Anual todos os associados do
BVCC, clubes conveniados e atletas externos como convidados.

3 Para benefício dos atletas, as datas estipuladas no calendário anual, bem
como as distâncias e o horário das provas, somente poderão ser alterados ou
cancelados pela Diretoria de Jogging.
4
As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que a
pista ofereça condições necessárias para a realização do evento, sem colocar em
risco a integridade física dos atletas.
5- Os atletas participantes, deverão confirmar sua inscrição, junto a organização,
onde receberão um número de identificação, que será a sua senha de
participação. Ao término da prova, o atleta, deverá entrar no funil de chegada e
apresentar o seu numero de inscrição. Somente será computado, os atletas que
encerrarem a prova no funil de chegada.
6- As categorias serão divididas em faixas etárias, assim estabelecidas :
ADULTO MASCULINO
ADULTO FEMININO
AM- 14 a 17 anos
AF - 14 a 17 anos
BM - 18 a 24 anos
BF - 18 a 24 anos
CM - 25 a 29 anos
CF – 25 a 29 anos
DM - 30 a 34 anos
DF – 30 a 34 anos
EM - 35 a 39 anos
EF - 35 a 39 anos
FM - 40 a 44 anos
FF – 40 a 44 anos
GM - 45 a 49 anos
GF– 45 a 49 anos
HM - 50 a 54 anos
HF - 50 a 54 anos
IM - 55 a 59 anos
IF - 55 a 59 anos
JM - 60 a 64 anos
JF – 60 anos em diante
KM - 65 a 69 anos
LM – 70 anos em diante

7 - Para as categorias prevalece o ano de nascimento, não podendo mudar
de categoria durante a vigência do mesmo. O atleta que por exemplo, estiver com
29 anos, mas nasceu no dia 15 de setembro de 1989 (completa 30 anos, antes do
final de 2019), já participará na categoria D de 30 a 34 anos, desde a primeira
prova do ano.
8 - Em caso de dúvida poderá ser exigido documento comprobatório no
ato da inscrição ou ao término da prova.

9 - A premiação em todas as provas do Calendário Anual obedecerá os seguintes
critérios:
9.1 - Geral : Masculino e Feminino com premiação em medalha até o 5º
(quinto) lugar.
9.2 - Categorias
o 5º (quinto) lugar.

: Masculino e Feminino com premiação em medalhas até

10 - A pontuação do Ranking Geral e Categorias será a seguinte:
1º colocado(a) - 10 pontos
2º colocado(a) - 08 pontos
3º colocado(a) - 06 pontos
4º colocado(a) - 04 pontos
5º colocado(a) - 02 pontos
6º colocado em diante – 01 ponto como participação
*Para as provas de 6K e revezamento da meia maratona, a pontuação acima
valerá apenas para as categorias.

11 Os atletas com classificação no Ranking geral, receberão seus pontos
normalmente em suas respectivas categorias. O atleta que por exemplo chegar
em primeiro lugar, receberá 10 pontos no ranking Geral e os mesmos 10 pontos
em sua categoria.
12 Todos os atletas que concluírem as provas internas, e não alcançarem a
zona de pontuação, receberão 1 ponto pela participação .
*Paragráfo único : Somente será considerado participação os atletas que
concluírem as provas
13 O atleta que participar (concluir) de todas as provas do calendário Anual do
departamento de jogging (12 provas), receberá um troféu por assiduidade,
independente de sua pontuação.
14 No caso de empate em número de pontos Ranking anual, o critério de
desempate será o seguinte : maior número de participações, maior número de 1ª

colocação maior número de 2ª colocação, e menor data de nascimento (mais
velho).
15 Somente receberão pontuação e premiação, os atletas que iniciarem a corrida
antes do último colocado, ter completado a primeira volta
16 Os atletas que obtiverem alguma vantagem ilícita, estarão automaticamente
eliminados da prova.
17- Todos os participantes das provas do calendário do departamento de jogging,
tanto os sócios como os convidados, estarão sujeitos as normas disciplinares do
estatuto do clube
18- Nas premiações, não será aceito REPRESENTANTES, no pódium para
recebimento da premiação. O atleta que não estiver presente, não receberá a
medalha da prova.
19- O atleta que concluir a prova com uma volta a menos ou a mais, terá seu
tempo ajustado após o último colocado da prova.
20- Para receber a premiação no final do ano, os sócios e não sócios deverão ter
participado de no mínimo 06 provas do Ranking anual do departamento de
jogging (janeiro a novembro).
ÚNICO: Neste caso em especifico, a contagem das provas encerra na corrida
de NOVEMBRO. Portanto, caso o atleta, tenha apenas 5 provas em
novembro, mesmo participando da corrida amizade(dezembro), ele não
estará apto a participar da premiação do ranking anual .

21 - Os casos omissos, do regulamento do departamento de jogging,
resolvidos pela Diretoria de Jogging

serão

II – SÓCIOS
I.
Os sócios do Bela Vista, estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição
. Salvo nas provas de caráter solidário (Rotary solidário, Corrida da Amizade e
meia maratona).
II. A pontuação para o ranking, será de acordo com o item 10 do regulamento
geral;

III. A distribuição de pontos para a Meia Maratona e prova de 6K, serão os
seguintes :
§1 – MEIA MARATONA (21K) : pontuará no Ranking Geral conforme art.
10, e no ranking de categorias como segue abaixo
1º colocado(a) - 20 pontos
2º colocado(a) - 18 pontos
3º colocado(a) - 16 pontos
4º colocado(a) - 14 pontos
5º colocado(a) - 12 pontos
6º colocado(a) - 10 pontos
7º colocado(a) - 08 pontos
Paragráfo único : todos os sócios que concluírem a Meia Maratona e não
estiverem na zona de pontuação receberão 04 (Quatro) pontos pela
participação em suas respectivas categorias.
§2 – PROVA 6k e REVEZAMENTO : pontuará somente no ranking de
categorias, conforme art. 10.
§3- Os sócios que forem convocados pela organização da Meia
Maratona, para estarem auxiliando na prova e que com isso, sejam
impedidos de participar do evento, receberão a pontuação de acordo o seu
posicionamento no ranking anual, relativo a sua ultima participação na prova
do ranking. Ou seja, se a sua ultima participação, tiver sido de 3º lugar na
categoria, receberá na meia maratona pontuação respectivo ao 3º lugar na
categoria (conforme art. IV §1).
IV.
Os sócios que usarem as camisas oficiais do clube (departamento de
jogging) durante a prova. Receberão 1 ponto de bonificação na pontuação do
ranking e se estiverem presentes na premiação após a corrida, serão bonificados
com o ganho de mais 2 pontos. Essa pontuação, será tanto no ranking geral
quanto no de categorias.
V.
Ao final do ano, o departamento de jogging premiara com troféus os sócios
que atenderem ao item II deste regulamento. Distribuindo a premiação da
seguinte forma :

5 primeiros do geral nos naipes feminino e masculino

3 primeiros de cada categoria

Assiduidade (participação nas 12 provas do ano)
§1 – NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO, ENTRE GERAL E CATEGORIA. Ou
seja, o sócio que ao final do ano, estiver premiado no geral, não receberá
premiação na categoria, cedendo sua posição ao próximo sócio classificado.
VI.
A pontuação do ranking anual, fechará na prova de novembro e a
Corrida da Amizade, será apenas para contagem de assiduidade. Ou seja,
mesmo com a pontuação do ranking encerrada, a não participação na Corrida
da Amizade, retirará a premiação de assiduidade.

VIII.
A última prova do calendário válida para pontuação no ranking anual e
para compor as 6 provas mínimas no ano, será a Corrida de Novembro;

III - NÃO SÓCIOS
A. Os atletas participantes do calendário anual do departamento de jogging do
Bela Vista Country Club, que não pertençam ao quadro de sócios do clube,
estarão autorizados a participar de todas as provas realizadas nas
dependências do clube e que façam parte do calendário anual do
departamento.
B. O valor para inscrição dos não associados será de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais), devendo ser pagas no ato da inscrição;
ÚNICO : OS ATLETAS ACIMA DE 60 ANOS, BOMBEIROS, FMD BLUMENAU E
PM, TERÃO 50% DESCONTO NO VALOR DA INSCRIÇÃO.
C. As inscrições serão efetuadas somente no dia da prova, na pista de jogging,
no espaço JOGGING do clube, das 18h15 as 19h25. Após este horário, não
serão mais aceitas novas inscrições.
D. Para receber a premiação no final do ano, os atletas não sócios, deverão
ter participado de no mínimo 06 provas do Ranking anual;
*Paragráfo único : Para efeito de contagem do número de provas, para
atender esta exigência, será computado a participação na meia, prova 6k ou
corrida de revezamento, e com o fechamento do ranking em novembro, não
estará sendo computado a prova da amizade. Portanto, caso o atleta, tenha
apenas 5 provas em novembro, mesmo participando da corrida
amizade(dezembro), ele não estará apto a participar da premiação do ranking
anual .

E. A última prova do calendário válida para pontuação no ranking anual e
para compor as 6 provas mínimas no ano, será a Corrida de Novembro;
F. Ao término do ano, o departamento de jogging, premiara com troféu os
atletas que cumprirem o item D, deste regulamento. Sendo assim
distribuído :
 Os 5 primeiros de cada naipe ( GERAL )
 O campeão de cada categoria
 Assiduidade (concluir as 12 provas do calendário anual, independente
de sua pontuação)
G. A Meia Maratona e suas provas alternativas, farão parte das provas
computadas como válidas para o ranking anual. Distribuindo aos seus
participantes 4 pontos para os que participarem da meia maratona e 2

pontos para os que participarem das provas alternativas. Pontuação válida
tanto para o ranking geral, quando para o de categoria.

H. A pontuação para o calendário anual de não sócios será a seguinte :
GERAL :

1º colocado(a) - 22 pontos
2º colocado(a) - 18 pontos
3º colocado(a) - 16 pontos
4º colocado(a) - 14 pontos
5º colocado(a) - 12 pontos
6º colocado(a) - 10 pontos
7º colocado(a) - 08 pontos
8º colocado(a) - 06 pontos
9º colocado(a) - 04pontos
10º colocado(a) - 04 pontos

CATEGORIAS : de acordo com a pontuação dos sócios, item 10 do
regulamento.
I. A corrida da amizade, será computada como prova válida para a premiação
de assiduidade 2019. Sendo portanto necessário que o atleta não sócio,
tenha participado das 12 provas do calendário anual do departamento de
jogging, conforme o seu calendário anual. Reinterando, que está prova, não
terá peso para compor o número mínimo de 6 provas no ano, conforme
exigência do art. D, deste regulamento (NÃO SÓCIOS).

J. Os casos omissos, do regulamento do departamento de jogging,
resolvidos pela Diretoria de Jogging

serão

