
RANKING DE CORRIDAS DE RUA DE BARBACENA - 2016
 (ASCORB - ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE BARBACENA-MG)

CRONOGRAMA

DATA EVENTO RESPONSABILIDADE

Até  25/02 Coleta de Sugestões ASCORB

01/03 a 15/04 1º Lote de Inscrições CORRIDÃO

16/04 a 04/05 2º Lote de Inscrições CORRIDAO

01/03 a 30/04 Coleta de Patrocínios ASCORB

05/05 a 10/05 Divulgação dos Inscritos CORRIDÃO

10/05 a 15/05 Divulgação dos Patrocinadores ASCORB

12/06/16 ABERTURA ASCORB

12/06 a 11/12 Realização das Etapas ORGANIZADORES

11/12/16 ENCERRAMENTO / PREMIAÇÃO ASCORB

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O Ranking ASCORB – 2016 tem como objetivo organizar,  incentivar e padronizar as
Corridas  de Rua de Barbacena – MG, possibilitando a prática desportiva como instrumento de
formação cidadã e inclusão social, além de oportunizar o surgimento de novos talentos esportivos e
também  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  independente  da  idade.  Tem  por  objetivo  também,
mensurar a quantidade de interessados em participar de um ranking em Barbacena-MG e servir de
parâmetro para o Ranking ASCORB – 2017.

DAS PROVAS

Art.  2º -  O Ranking ASCORB – 2016 será composto por 6 (seis)  Etapas (Provas).  Tais etapas
ocorrerão conforme o calendário descrito abaixo.

ETAPA DATA PROVA PERCURSO

1ª Etapa 12/06/16 46ª Corrida de Santo Antônio 11Km

2ª Etapa 03/07/16 13ª Corrida dos Bombeiros 8.5Km

3ª Etapa 28/08/16 17ª Corrida da Penha 10Km

4ª Etapa 18/09/16 Corrida de Santa Efigênia 8Km

5ª Etapa 31/10/16 1º Aniversário do Portal Corridão 8Km

6ª Etapa 26/11/2016 2ª Corrida Noturna Ronaldo Viannas 8Km

Premiação Dez/2016 A ser definido pela ASCORB -

Parágrafo  1º  -  Todas  as  Etapas  constantes  deste  artigo  deverão  atender,  obrigatoriamente,  às
exigências da ASCORB, como aferição de percurso, hidratação e segurança dos atletas, premiação,
cronometragem, inscrições dos atletas, entre outras. Cabe a cada Organizador atender por completo
às exigências da ASCORB.



Parágrafo 2º - As Etapas que compõem o Ranking ASCORB – 2016 constantes deste artigo, podem
ser excluídas, substituídas ou incluídas com até 30 (trinta) dias de antecedência de sua realização,
por indicação da ASCORB, sendo o fato divulgado no site do Corridão (www.corridao.com.br) em
área exclusiva para o Ranking.

DOS ATLETAS 

Art.  3º  -  Serão  cadastrados  no  Ranking  ASCORB – 2016 os  atletas  devidamente  inscritos  no
período de 01/03/16 a 04/05/16 através do Site Corridão (www.corridao.com.br) respeitando os
seguintes lotes:

LOTE VALOR

Lote Único (01/03/16 a 04/05/16) R$ 20,00
 

Art. 4º – Cada atleta devidamente inscrito no Ranking ASCORB – 2016, após a compensação do
pagamento do seu boleto, estará habilitado a participar e pontuar nas provas constantes do Art. 2º e
receberá  ao  termino  da  primeira  etapa  1  (uma)  cópia  do  regulamento  impresso  contendo  um
formulário de controle de pontuação e 1 (uma) caneta personalizada do Ranking ASCORB – 2016. 

Art. 5º – O valor pago descrito nos Art.3º não será válido como inscrições nas Provas constantes no
Art.2º. Cabe a cada atleta realizar sua inscrição para as provas seguindo o Regulamento de cada
corrida.

Art. 6º - Cabe a cada atleta seguir o Regulamento específico de cada Etapa, bem como este presente
Regulamento, para estar apto a pontuar no Ranking ASCORB – 2016. 

Art. 7º – A inscrição de atletas menores deverá seguir o que consta no Regulamento de cada Etapa.

Art. 8º – A ASCORB poderá solicitar, a qualquer momento, cópia de documento de identidade dos
atletas, a fim de comprovação de informações pessoais.

Art. 9º - Estará excluído do Ranking ASCORB – 2016, o atleta que, em qualquer das etapas do Art.
2º, não cumprir seus respectivos Regulamentos, bem como este presente Regulamento.

Art. 10 - O resultado oficial de cada Etapa, com a relação nominal e pontuação dos atletas, estará
disponível no site  www.corridao.com.br em até 10 dias após a data da Etapa. Caso haja algum
questionamento sobre o resultado de cada Etapa, o atleta deverá fazê-lo em até 24 horas após o a
divulgação oficial junto ao organizador de cada etapa.

Paragrafo  único:  Cabe  ao  organizado  de  cada  etapa,  em  caso  de  questionamento  quanto  ao
resultado, realizar as devidas correções junto aos membros da ASCORB.

DOS ORGANIZADORES

Art. 11 - Cabe a cada Organizador/Realizador de cada Etapa, organizar e efetivar as inscrições dos
seus atletas em seu evento. 

Art.12 - O organizador de cada Etapa deverá encaminhar ao Portal Corridão, através do endereço
eletrônico  ranking2016@corridao.com.br o  resultado  Geral  e  por  categoria,  contendo  o  nome

http://www.corridao.com.br/
mailto:ranking2016@corridao.com.br
http://www.corridao.com.br/
http://www.corridao.com.br/


completo dos atletas e data de nascimento, em até 3 dias após a Etapa.

Art. 13- Cada organizador deverá criar seu Regulamento específico para sua corrida.

DAS FAIXAS ETÁRIAS

Art.  14 -  Para pontuação do 1º  Ranking ASCORB – 2016, as Etapas  terão as seguintes faixas
etárias: 

MASCULINO (IDADE EM 31/12/2016) FEMININO (IDADE EM 31/12/2016)

Até 19 anos Até 19 anos

20 a 24 anos 20 a 24 anos

25 a 29 anos 25 a 29 anos

30 a 34 anos 30 a 34 anos

35 a 39 anos 35 a 39 anos

40 a 44 anos 40 a 44 anos

45 a 49 anos 45 a 49 anos

50 a 54 anos 50 a 54 anos

55 a 59 anos 55 a 59 anos

60 a 64 anos 60 a 64 anos

65 a 70 anos 65 a 70 anos

Acima de 70 anos Acima de 70 anos

DA PONTUAÇÃO 

Art. 15 - Serão pontuados, em cada Etapa os 20 (vinte) primeiros colocados na CLASSIFICAÇÃO
GERAL e os 10 (dez) primeiros colocados em cada FAIXA ETÁRIA, no Masculino e Feminino. 

Art.  16 -  Para efeito  de computação de pontos dos  atletas no Ranking ASCORB – 2016, será
obedecida a seguinte pontuação: 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º lugar 30 pontos 6º lugar 15 pontos 11º lugar 10 pontos 16º lugar 05 pontos

2º lugar 26 pontos 7º lugar 14 pontos 12º lugar 09 pontos 17º lugar 04 pontos

3º lugar 22 pontos 8º lugar 13 pontos 13º lugar 08 pontos 18º lugar 03 pontos

4º lugar 18 pontos 9º lugar 12 pontos 14º lugar 07 pontos 19º lugar 02 pontos

5º lugar 16 pontos 10º lugar 11 pontos 15º lugar 06 pontos 20 º lugar 01 ponto



TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

1º lugar – 16 pontos 6º lugar – 06 pontos

2º lugar – 14 pontos 7º lugar – 04 pontos

3º lugar – 12 pontos 8º lugar – 03 pontos

4º lugar – 10 pontos 9º lugar – 02 pontos

5º lugar – 08 pontos 10º lugar– 01 ponto

Art. 17 - Para efeito de classificação final o critério será a soma total dos pontos obtidos nas 5
Etapas em que o atleta participou e melhor pontuou, ou seja, será descartada a menor pontuação do
atleta ou por ventura alguma etapa que o corredor tenha deixado de participar.

Art. 18 - Para efeito de desempate será o maior número de primeiros, segundos, terceiros lugares
obtidos nas provas e assim sucessivamente. 

Parágrafo Único: Caso ainda persista o empate, classificar-se-á pelo maior número de 1º, 2º e 3º nas
provas de maior percurso.

DA PREMIAÇÃO 

Art. 19 - A premiação das provas válidas como Etapas do Ranking ASCORB – 2016 será aquela
anunciada  pelos  seus  organizadores,  nos  seus  respectivos  Regulamentos,  sem  qualquer
responsabilidade da ASCORB.

Art. 20 - Após a última prova serão proclamados os campeões do Ranking ASCORB – 2016. 

Art. 21 – A premiação ocorrerá em local a ser definido e divulgado pela ASCORB. A premiação
ocorrerá em data no mês de Dezembro de 2016.

Art. 22 - Os 5 (cinco) primeiros colocados, na Classificação Geral do Ranking ASCORB – 2016,
receberão a seguinte premiação, tanto no masculino como no feminino: 

1º lugar – Troféu Personalizado, Inscrição gratuita no Ranking ASCORB 2017, Inscrição gratuita à
todas  as  provas  do  Ranking  ASCORB  2017;  Reembolso  do  Valor  pago  para  participação  do
Ranking ASCORB – 2016; Medalha de Participação e Certificado Personalizado.

2º lugar – Troféu Personalizado, Inscrição gratuita no Ranking ASCORB 2017, Inscrição gratuita à
metade das provas do Ranking ASCORB 2017 (à sua escolha); Reembolso do Valor pago para
participação do Ranking ASCORB – 2016; Medalha de Participação e Certificado Personalizado.

3º lugar – Troféu Personalizado, Inscrição gratuita no Ranking ASCORB 2017, Inscrição gratuita à
primeira prova do Ranking ASCORB 2017; Reembolso do Valor pago para participação do Ranking
ASCORB – 2016; Medalha de Participação e Certificado Personalizado.



4º lugar – Troféu Personalizado, Inscrição gratuita no Ranking ASCORB 2017, Inscrição gratuita à
primeira prova do Ranking ASCORB 2017; Reembolso do Valor pago para participação do Ranking
ASCORB – 2016; Medalha de Participação e Certificado Personalizado.

5º lugar – Troféu Personalizado, Inscrição gratuita no Ranking ASCORB 2017, Inscrição gratuita à
primeira prova do Ranking ASCORB 2017; Reembolso do Valor pago para participação do Ranking
ASCORB – 2016; Medalha de Participação e Certificado Personalizado.

Art. 23 - Os três primeiros colocados de cada Faixa Etária que consta no Art. 14  receberão como
prêmio uma Medalha Personalizada, Medalha de Participação e Certificado Personalizado.

Paragrafo único: Não haverá em nenhuma hipótese acúmulo de premiações, portanto os campeões
nas categorias gerais, não receberão a premiação nas categorias por faixas erárias.

Art. 24 – Todos os participantes devidamente inscritos no Ranking ASCORB – 2016 receberão
medalha de participação e certificado. Tais prêmios serão entregues na Premiação do Ranking.

DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 25 – Toda a renda arrecadada com as inscrições dos atletas, possíveis doações e patrocínios
serão demonstrados ao término do Ranking no Site  www.corridao.com.br em uma prestação de
contas detalhada. Caso o valor final arrecadado seja superior ao somatório das despesas gerais e
com as premiações constantes nos Art. 22 e Art. 23, as referidas premiações poderão ser acrescidas
de dinheiro. A ASCORB também poderá usar parte dos recursos arrecadados em prol do Ranking
ASCORB – 2017 e outros Projetos. Toda a movimentação financeira deverá ser demonstrada aos
atletas participantes do Ranking 2016.

Art. 26 - Os Regulamentos específicos das provas válidas como Etapas do Ranking ASCORB –
2016 serão divulgados pelos seus respectivos realizadores. 

Art. 27 - A responsabilidade pela elaboração e controle do Ranking ASCORB – 2016 é exclusiva da
ASCORB. 

Art.  28  -  Somente  atletas  brasileiros  pontuarão  para  o  Ranking  ASCORB  –  2016,  sendo  os
estrangeiros, quando houver, excluídos da classificação para efeito da contagem de pontos. 

Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pela ASCORB. 

______________________________
Luiz Carlos do Amaral
Presidente da ASCORB

Barbacena-MG, 22 de Março de 2016.

http://www.corridao.com.br/

