
   

Ranking Mandala das Cidades  -  2019 
Somente para participantes da Corrida 

 

Regulamento 

Temos através deste regulamento a intenção de deixar justo toda e qualquer forma de disputa, para que no final ninguém possa ser 
prejudicado e que todos façam desta “COMPETIÇÃO” apenas um incentivo e uma motivação para a melhoria pessoal de cada participante. 
Esperamos que todos tenham acima de tudo a consciência de que praticam esportes não para derrotar outros e sim para melhorar um 
pouco mais as suas condições, físicas, moral e social.  
 

1. Forma de disputa 
Todos estarão participando do Ranking, basta para isso, estar inscrito em pelo menos 1 etapa. 
As etapas, terão seus resultados sempre classificados em categorias, onde cada atleta participante terá em sua categoria 
uma classificação e somará PONTOS, que ficarão registrado no RANKING. 
Obs: IMPORTANTE – Caso alguém não queira participar do Ranking basta nos comunicar através de um dos nossos contatos 
em nosso site ou ainda por WhatsApp. 

2. Categorias 
Nosso “RANKING MANDALA DAS CIDADES” será dividido em categorias em ambos os sexos da seguinte maneira: 
A – Feminino         18 a 29 anos                   F – Masculino    18 a 29 anos 
B – Feminino         30 a 39 anos                   G – Masculino    30 a 39 anos 
C – Feminino         40 a 49 anos                   H – Masculino    40 a 49 anos 
D – Feminino         50 a 59 anos                    I – Masculino     50 a 59 anos 
E – Feminino         60 anos acima                 J – Masculino     60 anos acima 
Todas as categorias irão seguir a idade do participante no dia 31/12/2019. 

3. Sistema de Pontuação  
A pontuação será da seguinte  forma: 
1º.   120 Pontos           4º.  111                7º.  104                  10º.  98 
2º.   117                         5º.  108                8º.  102            
3º.   114                         6º.  106                9º.  100 
11º. 97 Obs: - A partir desta classificação segue sucessivamente 1 ponto a menos a anterior. 

4. Classificação  
Toda classificação será efetuada através da apuração da cronometragem eletrônica, que é realizada através de chip de 
controle.  
O atleta caso tenha dúvida do resultado, poderá redigir um recurso e encaminhar a organização do evento através do fale 
conosco do site oficial do evento. 
Este documento deve ser objetivo e com ponderações reais e lógicas e terá até 24 horas após o termino da etapa para 
envia-lo. 
A Organização responderá no prazo de até 72 horas após o recebimento. 
Obs: - A decisão final fica a critério dos organizadores do evento sem o direito de contestação. 

5. Classificação Final 
A classificação final acontecerá logo em seguida o término da 4ª. Etapa ATIBAIA – FOGO. 
Serão premiados com troféus os 5 primeiros de cada categoria na SOMA DE PONTOS DAS 4 ETAPAS. 

6. Critério de desempate 
Em caso de empate, os critérios serão os seguintes: 
1 – O Atleta que conseguir melhor resultado em forma de classificação nas etapas. 
2 – Caso persista o empate, o Atleta de mais idade irá ser considerado o vencedor 
3 – Caso ainda persista o empate, sorteio.  

7. Atitude Anti Desportiva 
Qualquer que seja a atitude ANTI DESPORTIVA, que o Atleta/Participante seja flagrado em QUALQUER ETAPA/PROVA, ele 
será automaticamente desclassificado do RANKING MANDALA DAS CIDADES. Saindo da disputa do Ranking. 

8. Principal OBJETIVO  
Esperamos que o RANKING MANDALA DAS CIDADES, seja um motivador dos praticantes de esporte/corrida, e não apenas 
uma competição, por isso, contamos que todos colaborem de forma positiva, sempre com a participação honesta e 
esportiva. 


