
38ª MEIA MARATONA BELA VISTA COUNTRY CLUB 

A 38ª Meia Maratona do Bela Vista Country, tem seu retorno as ruas e com grandes novidades. Essa edição contará 

com um percurso totalmente plano e 100% Gasparense.  As novidades não param por ai. Teremos um final de semana 

repleto de ações voltadas aos amantes da corrida de rua. O evento tem início na sexta feira dia 23 de setembro, a 

abertura do evento contará com uma animada mesa redonda , com troca de experiências na modalidade, que contará 

com a presença de importantes e renomados nomes do nosso atletismo de rua. No sábado dia 24, teremos a entrega de 

kits, feiras, trocas de ideias, palestras e a noite um delicioso jantar de massas e palestra com um convidado especial. 

No domingo, o grande dia de ir a rua, com mais uma novidade. As novas provas de 5k e 10k , a caminhada , a 

maratoninha e a tradicional e mais antiga meia maratona do Brasil em seu novo trajeto.  

Não perca esta grande festa, estamos aguardando ansiosos a sua participação. 

Tanto a 38ª Meia Maratona Bela Vista  - 2022, como a Corrida de 5K, a corrida de 10K , a maratoninha e a 

caminhada, serão realizadas no dia 25 de setembro de 2022 , tendo como local de Largada e Chegada, a entrada social 

do Bela Vista Country Club, a rua Anfilóquio Nunes Pires, 5300 – Gaspar SC.  

A  programação obedecerá aos seguintes horários: 
 

23/09 :  

19h  as 21h  -  Abertura 38ª meia maratona  - Mesa Redonda – Falando de corrida de rua com convidados especiais.  

24/09 :  

09h  as 20h   – Entrega de Kits , Palestras com assessorias e convidados  

19h – Jantar de massas – Mediante reserva antecipada – NÃO INCLUSO NA INSCRIÇÃO DA PROVA  

*Valor será divulgado posteriormente a cada atleta inscrito na prova.  

19h45 – Palestra Especial -  à confirmar  

25/09 

06h  as 06h30  – Entrega dos Chips (somente aos atletas que solicitaram) 

07h  –    LARGADA  -  38ª meia maratona, Prova de 5k e Prova de 10K 

07h05 – LARGADA –  Maratoninha  

07h10 – LARGADA  -  Caminhada  

09h30 -  Tempo limite para atletas da 38ª meia maratona 

09h00 -  Premiação da prova de 05k e de 10K 

9h45- Premiação Meia Maratona 

 

REGULAMENTO  -  MEIA MARATONA  

CAPÍTULO I -  Categorias 

Art. 1° - A idade mínima de participação será de 18 anos 

Art. 2° - para efeito de categoria valerá o ano de nascimento do atleta. 

Art. 3° - A prova será constituída nos naipes masculino e feminino nas categorias que se seguem: 

MASCULINO:                                                                               FEMININO 

AM  18-24 anos (1998-2004)                                                         AF  18-24 anos (1998-2004) 

BM  25-29 anos (1993-1997)                                                         BF  25-29 anos (1993-1997) 

CM  30-34 anos (1988-1992)                                                         CF  30-34 anos (1988-1992) 

DM  35-39 anos (1983-1987)                                                         DF  35-39 anos (1983-1987) 

EM 40-44 anos (1978-1982)                                                          EF 40-44 anos (1978-1982) 

FM 45-49 anos (1973-1977)                                                          FF 45-49 anos (1973-1977) 

GM 50-54 anos (1968-1972)                                                         GF 50-54 anos (1968-1972) 

HF 55-59 anos (1963-1967)                                                          HF 55-59 anos (1963-1967)                                                          

IM 60-64 anos (1958-1962)                                                           IM 60-64 anos (1958-1962)                                                 

JM 65-69 anos (1953-1957)                                                           JF 65 anos ,,,  (1957....) 

KM 70-  até  1952 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II – Largada 

Art 4° - A prova terá largada ás 7h  nas dependências do Bela Vista Country Club, no dia 25 de setembro de 2022 com 

qualquer condição climática. 

 

CAPÍTULO III – Duração 

Art 5° - A prova terá duração máxima de 2h30min (Duas horas e trinta minutos). Após este tempo o atleta não 

receberá premiação. 

CAPÍTULO IV – Premiação 

Art 6° - A premiação estará assim distribuída: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

* Não haverá dupla premiação. Salvo as premiações especiais, destinadas exclusivamente para os associados do Bela 

Vista Country Club.  

Art 7° - Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de participação; 

Art 8° - A premiação terá inicio conforme programação, com limite máximo de  até 1 hora após o encerramento da 

prova; 

Art 9° - Para receberem as premiações em dinheiro os atletas deverão apresentar obrigatoriamente um 

documento de identidade original, não será entregue a terceiros, somente o atleta poderá retirar a premiação; 

Art 10° - Só terão direito a premiações ( troféus e dinheiro) os atletas que estiverem pessoalmente na cerimônia 

de premiação; 

Art 11° - Após o encerramento da cerimônia de premiação não serão mais efetuadas premiações tanto em 

dinheiro como em troféus; 

 

CAPÍTULO V – Inscrições 

Art 12° - As inscrições serão aceitas somente até o dia 19/09/2022,  

Art 13º -  O Site oficial para efetivação de inscrição:   

 www.focoradical.com.br  

 

GERAL MASCULINO/FEMININO 

1° lugar – R$ 700,00 + troféu 

2° lugar – R$ 500,00 + troféu 

3° lugar – R$ 400,00 + troféu 

4° lugar – R$ 300,00 + troféu 

5° lugar – R$ 100,00 + troféu 

 

CATEGORIA MASCULINO/FEMININO 

1° lugar – troféu 

2° lugar –troféu 

3°  lugar – troféu 

4° lugar – troféu 

5° lugar - troféu 

http://www.focoradical.com.br/


 

 

Art 14º -  O  comprovante original de pagamento, deverá estar de posse do atleta, na retirada do kit. 

VALORES INSCRIÇÃO – PROVA DE 21K  

Art 15° - O VALOR DAS INSCRIÇÕES OBEDECERÁ  AS SEGUNTES DATAS E VALORES (mais taxa de 

comodidade dos sites de inscrição)   

 1º LOTE  -   Até o dia  31/07                -   R$     80,00 

 2º LOTE  -  de 01/08  até o dia 11/09   -   R$   100,00 

 3º LOTE  -  de 12/09  até o dia 19/09    -  R$   120,00   

 * SÓCIOS BELA VISTA COUNTRY CLUB e IDOSOS (conforme estatuto do idoso)   -  50% de 

desconto, conforme datas estipuladas acima;  

 

GRUPOS DE CORRIDA / ASSESSORIAS  

Art 16° -   Para os grupos / assessorias, haverá um processo especial de inscrição (datas e valores 

diferenciados).  

 * Para as assessorias, NÃO SERÁ EFETUADO cobrança extra (comodidade do site)  

        ** SÓCIOS BELA VISTA COUNTRY CLUB e IDOSOS  (conforme estatuto do idoso)   -  50% de 

desconto, NOS VALORES NORMAIS, CONFORME ARTIGO 14º 

 

Art 17º -  As inscrições para assessorias /grupos de corrida, deverão ser solicitadas e efetivadas pelo e-mail : 

gerenciaesportes@clubebelavista.com.br  e serão efetivadas de forma direta com o departamento de esportes 

do clube.  

 

Art 18º - A cada 10 inscritos pagantes, o grupo terá direito a uma inscrição cortesia.  

          

CAPÍTULO VI – Retirada dos kits 

Art 19° -  O local de retirada dos kits, acontecerá na sede superior do Bela Vista Country Club. Nos seguintes 

dias e horários :  

 23/09 (sexta feira) – 18h as 21h  

 24/09(sábado) – 09h as 20h  

Art 20° - No dia da prova os kits serão entregues na secretaria do clube das  6h ás 6h30, somente para os atletas que 

solicitarem antecipadamente;  

Art 21º - Os kits entregues no dia da prova, não terão correção de dados no chip;  

Art 22° - Os kits serão entregues SOMENTE ao atleta inscrito, ou representante devidamente indicado pelo 

atleta.  

Art 23° - Na retirada do kit, os atletas deverão conferir se seus dados estão corretos. Pois não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

Art 24º - A escolha no tamanho das camisas, será conforme a opção escolhida na ficha de inscrição. NÃO SERÃO 

EFETUADAS TROCAS NO ATO DA RETIRADA DO KIT.    

Art 25º - Após a largada da prova, as camisas excedentes estarão disponíveis para troca no guarda volume. Conforme 

grade disponível.  As trocas poderão ser efetivada até as 10:30;   

 

mailto:gerenciaesportes@clubebelavista.com.br


 

 

CAPÍTULO VII –  acomodações –  HOTEL CONVENIADO 

Art 26° -  Para este ano, teremos um convênio com o Hotel Raul’s, que estará com uma tarifa especial, para atender os 

atletas inscritos na meia maratona.  

Art 27º - Para obter maiores informações a respeito das tarifas e benefícios, acesse o site :  

 http://www.hotelrauls.com.br 

Telefone de contato : 47 3397-9500  

 

CAPÍTULO VIII – Controle da Prova 

Art 28° - O controle será através de chip. Com registro de largada (tempo líquido), percurso e chegada.  

Art 29° - O atleta que não tiver registrado sua passagem em qualquer um dos pontos de controle,  estará 

automaticamente desclassificado da prova (inclusive na largada) 

Art 30º - Para o geral (5 primeiros colocados) masculino e feminino, valerá a ordem de chegada e não o tempo líquido.  

Art 31º -  O tempo líquido, valerá somente para a classificação das categorias.  

 

CAPÍTULO VIII – Normas Gerais 

Art 32° - É obrigatório o uso de número de corrida em local visível, á frente do corpo do atleta. O número de corrida 

não poderá sofrer nenhum tipo de alteração. Qualquer tipo de alteração desclassificará o atleta 

Art 33° - Não será permitido ao atleta correr sem camisa. 

Art 34º - Os atletas que não portarem o número da prova, serão caracterizados NÃO INSCRITOS, e serão 

vetados de adentrar no funil de chegada.  

Art 35° - Toda inscrição de atleta deixara claro que o mesmo goza de perfeito estado de saúde, eximindo a Comissão 

Organizadora da prova, bem como os patrocinadores, de quaisquer responsabilidades. 

Art 36° - Na ficha de inscrição o atleta deverá OBRIGATÓRIAMENTE preencher todos os dados solicitados; 

Art 37° - Haverá assistência médica no local e no percurso (ambulância móvel)  

Art 38º -  Haverá postos de hidratação em locais pré definidos e divulgados pela organização da prova.  

Art  39° - Todos os participantes deverão obedecer as normas do trajeto estabelecidas pela Comissão Organizadora da 

prova. 

Art 40° - O Bela Vista Country Club, a Comissão Organizadora do evento e os Patrocinadores não se 

responsabilizarão por incidentes que venham ocorrer com atletas no decorrer do percurso. 

Art 41° - A organização da Meia Maratona do Bela Vista Country Club reserva-se o direito exclusivo de comercializar 

a fotografia e filmagem oficial da prova.  

Art 42º - O GUARDA-VOLUMES é um serviço de cortesia oferecido aos participantes. O extravio de material ou 

prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante sua operacionalização durante a PROVA não será 

responsabilidade dos Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da mesma.  

Art 43° - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será passível de desclassificação. 

Art 43° - No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas neste regulamento. 

http://www.hotelrauls.com.br/


Art 45° - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da prova. 

 

 

 

REGULAMENTO    -   PROVA 5K e 10K  

CAPÍTULO I – Largada 

Art 1° - A prova terá largada às7h, nas dependências do Bela Vista Country Club no dia 25/09/22 com qualquer 

condição climática. 

CAPÍTULO II – Premiação 

Art 2° - Haverá premiação em troféus do 1º ao 5º lugar no Geral Masculino e Feminino;  

Art 3° - Haverá premiação nas categorias até o 3º lugar  

* As categorias, serão as mesmas da meia maratona 

 

Art 4º - Todos que completarem a prova, receberão medalha de participação. 

Art. 5º - Os sócios do Bela Vista, receberão premiação em troféu de 1º ao 5º lugar GERAL, para os dois naipes.  

Art 6° - A idade mínima para participação nas provas de 5k e 10K,   será de 16 anos. Idade inferior somente será 

aceita mediante autorização por escrito dos pais. 

Art 7° - As normas são as mesmas da Meia Maratona. 

 

CAPÍTULO III – Inscrições 

Art 8° - O VALOR DAS INSCRIÇÕES PARA PROVA DE 5K OBEDECERÁ AS SEGUNTES DATAS E 

VALORES :  

 1º LOTE  -   Até o dia  31/07                -   R$     50,00 

 2º LOTE  -  de 01/08  até o dia 11/09   -   R$     70,00 

 3º LOTE  -  de 12/09  até o dia 19/09    -  R$     80,00   

 * SÓCIOS BELA VISTA COUNTRY CLUB e IDOSOS (conforme estatuto do idoso)   -  50% de 

desconto, conforme datas estipuladas acima;  

 

Art 9° - O VALOR DAS INSCRIÇÕES PARA PROVA DE 10K OBEDECERÁ AS SEGUNTES DATAS E 

VALORES :  

 1º LOTE  -   Até o dia  31/07                -   R$     70,00 

 2º LOTE  -  de 01/08  até o dia 11/09   -   R$     80,00 

 3º LOTE  -  de 12/09  até o dia 19/09    -  R$   100,00   

 * SÓCIOS BELA VISTA COUNTRY CLUB e IDOSOS (conforme estatuto do idoso)   -  50% de 

desconto, conforme datas estipuladas acima;  

 

Art. 10º - Para os grupos / assessorias, as inscrições obedecem o mesmo procedimento da meia maratona. 

Inclusive para sócios e idosos.  

 

Art 11º - Os procedimentos de inscrição, retirada de kits e normas gerais, seguem da meia maratona  

 



 

 

 

 

REGULAMENTO    -     MARATONINHA  

Art 1° - A maratoninha será composta por crianças de 3 a 13 anos ; 

Art 3º - As faixas etárias ficam assim definidas : 

 3 e 4 anos  -    30 mts 

 5  a 8 anos   -  50 mts 

 9  e 10 anos – 300mts 

 11 a 13 anos – 700mts 

Art 4° - As inscrições serão efetuadas no dia da prova, junto a secretária do Bela Vista Country Club,  

Art 5° - A largada da maratoninha, será sucessiva a largada da 38ª Meia Maratona 

Art 6° - O transporte das crianças será de responsabilidade de cada pai ou responsável. 

Art 7° - As inscrições para participação de cada criança, será através de 5Kg de alimento não perecível.  

 Art 8° -Os alimentos arrecadados, serão destinados a uma entidade carente a ser divulgada pelo Bela Vista Country 

Club. 

Art 9° - Todas as crianças que completarem a prova receberão uma medalha de participação. 

Art 10º - Cada criança deverá ter um responsável presente no dia do evento;  

Art 11° - As demais normas seguem o que está previsto para a Meia Maratona  

 

REGULAMENTO    -  CAMINHADA 

Art 1° - A caminhada será de participação LIVRE 

Art 2° - As inscrições serão efetuadas na hora, com apresentação de 5 kg de alimentos não perecíveis. 

Art 3° - A largada da caminhada será logo após a largada da Meia Maratona  e maratoninha  

Art 4º - A caminhada não terá  direito a camisa da prova  

Art 4° - As demais normas seguem o que está previsto no regulamento da Meia Maratona  


