
Regulamento

CorridaemComemoraçãoaoAniversariodeTrindade

-GO

DADENOMINAÇÃOEDAPROMOÇÃO

Art.1º-Esteregulamentoéoconjuntodenormasqueregem acompetição
denominadaCorridaemcomemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOaserrealizada
nodia31deAgostodoanode2019.

Art.2º-ACorridaemcomemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOérealizado
peloSenhorWellingtonCunhacomoapoiodecomércioslocaiseserviçospúblicos:
PrefeituraMunicipaldeTrindade;AMEL,SMTC;CorpodeBombeiroMilitar;Associação
demoradoresDonaIres2emTrindade;eMicheleGley.

LARGADA

As17:00horasdodia31deAgostode2019naPraçadaAssociaçãodeMoradores
DonaIres2.nobairroDonaIres2nacidadedeTrindade-GO-

CAPÍTULOII

DOSOBJETIVOS

Art.3º-ACorridaemcomemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOtêmpor
finalidadeencontrarem cadadirigenteesportivoeem cadaatletaoverdadeiro
esportista,colaboradorparaoêxitodaatividade,igualmentepreocupadoemalcançar
osobjetivosdeentendimentohumano,deconvivênciafraternaeharmoniapormeiodo
esporte.

Art.4º-ACorridaemcomemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOreger-se-á
pelas disposições do presente Regulamento e supletivamente pela legislação
desportivavigente.

CAPÍTULOIII

DASMODALIDADES

Art.5º-ACorridaem comemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOserá
realizadonasseguintesmodalidadesecategorias:

Corridade05km–MasculinoeFemininoindividual.

FAIXASETÁRIAS

MASCULINOEFEMININO5km



A.Até30anos.

B.31a40anos.

C.41a50anos.

D.51a60anos.

E.61anosacima

F.PNE/PesoPesado(a).

G.MoradoresdoBairroDonaIres.

CapituloIV

DoCronograma

Art.6º-ACorridaemcomemoraçãoaoAniversariodeTrindade-GOobedecerá
aocronogramadiscriminado,podendoseraprovaseradiadaoucancelada,emcasos
fortuitosoudeforçamaior.

§Único–Édeinteiraresponsabilidadedospaisouresponsáveisaparticipação
doatletamenorde18anos.

CAPÍTULOV

DOSPARTICIPANTES

Art.7º-OsparticipantesdaCorridaem comemoraçãoaoAniversariode
Trindade–GO,deverásermaiorde16anos.

§ Único – É de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis a
participaçãodoatletamenorde18anos.

CAPÍTULOVI

DASINSCRIÇÕES

Art.8º-Aparticipaçãodoatletaserárealizadaatravésdeinscriçãoon-lineno

sitadefini

§1:OValordaInscriçãoparaamodalidadedeCorridaserádeR$35,00(Kit1:
anumerodepeitoechip)+2kgdealimentonãoperecívelmaistaxadosistema..

§2:Oatletaqueefetuousuainscriçãoatravésdositesupracitadoteráde
imprimiramesma.

§3:OMaterialdeProvasomentemedianteapresentaçãodoprotocolode
inscriçãoeumdocumentodeidentificaçãocomfotonaformaoriginal.



§4:AretiradadoMaterialdeProvapoderáserefetivadaporterceirosmediante
apresentaçãodeautorizaçãoespecificaparaestefim,cópiadeum documentode
identificaçãocomfotodoparticipanteouoriginal,comprovantedeinscrição.

§5:Asinscriçõesdarãoinicionodia28deJunhode2019eserãoencerradas
automaticamenteàs00h00horasdodia27deAgostode2019.

§6:OatletaaoEFETUARsuainscrição,declara-seconhecedordetodasas
cláusulasdesseREGULAMENTOequeconcordaplenamentecomasmesmas.

Art.9º-AinscriçãoparaaCorridaem comemoraçãoaoAniversariode
Trindade-GOépessoaleintransferível,nãopodendosersubstituídaporoutra,em
qualquersituação,sobpenadedesclassificação.

§Único–Oparticipanteemnenhumahipótesepoderápassaroseunúmerode
peitoparaoutroatleta.

Art.10º-Osparticipantessãoresponsáveispelaveracidadedasinformações
fornecidasnositedeinscrição.

§Único–Casohajafraudecomprovada,oatletaserádesclassificado,sem
direitoareembolso.

Art.15º-A ComissãoOrganizadoranãotem responsabilidadesobreo
atendimentomédico,havendo,contudo,um serviçodebombeirospararemoçãoe
atendimentoemergencialdosatletas.

Art.16º-Oatletaouseu(sua)acompanhanteresponsávelpoderádecidirpor
outrosistemadeatendimento,eximindo,nestahipótesedequalquerresponsabilidade,
desdearemoção/transferênciaatéoatendimentomédico.

Art.17º-NoKm2,5daprova,haverá01(um)postodehidrataçãocomágua
emrecipientesplásticosdestinadosaosparticipantes,conformeorientaçãodaprova.

CAPÍTULOVIII

DADIVULGAÇÃOEDOSDIREITOSAUTORAIS

Art.18º-O atleta queseinscrevere/ou participarda corrida,aceita
incondicionalmentee,concordam em tersuaimagem divulgadapormeiodefotos,
filmes,rádio,jornaisescritosetelevisão,revistas,internet,ouqualqueroutromeiode
comunicação,parausosinformativos,promocionaisoupublicitáriosrelativosàcorrida,
sem acarretarnenhum ônusaosorganizadores,renunciandoorecebimentode
qualquerrendaquevieraserauferidacomtaisdireitos,aospatrocinadoresoumeios
decomunicação,emqualquertempo/data.

Art.19º-Todososparticipantesdoevento,atletas,staffs,organizadorese
públicoemgeral,cedemtodososdireitosdeutilizaçãodesuaimagem.

Art.20º-Afilmagem,transmissãopelatelevisão,fotografiasouvídeo–tape
relativosàprovatêmosdireitosreservados.

§Único– Qualquerformadedivulgaçãoouinteresseem destinarum



profissionalparaacoberturadoeventoestarásujeitaàautorizaçãoprévia.

CAPÍTULOIX

PREMIAÇÕES

Art.21º-HaverápremiaçõesemTroféuParaoPRIMEIROcolocadoeMedalha
deColocaçãopara2°e3°lugardecadacategoria.

As03(três)primeirascolocaçõesGeralMasculinaeFemininaserãodefinidas
pelaordemdechegadaeascategoriasdefaixaserãodefinidasporordemdemenor
tempodeexecução.

Todos a concluírem o percurso receberam medalha personalizada de
participação.

Limitede150participantes.

CAPÍTULOX

RETIRADADEKIT

Art.22º-Omaterialdeprova(númerodepeito,chip)seráretiradonosdias29e
30deAgostodas09:00as17:00naAssociaçãodeMoradoresDonaIres2.

PararetiradadoKitseránecessárioaentregadotermodeResponsabilidade
queconstanofinaldesteregulamentoassinadopeloatleta.

CAPÍTULOXI

INSTRUÇÕESEREGRASPARAACORRIDA

Art.23º-Osatletasdeverãoestarnolocaldelargadacom nomínimo,uma
horadeantecedência–(às16:00h)

Art.24º-Onúmerodepeitodeveserusadodeformavisível(afrentedopeito),
sem rasurasoualterações,durantetodaarealizaçãodaprova,sobpenade
desclassificação.

Art.25º-Os atletas deverão tomarcuidado com eventuais desníveis,
obstáculos,aclivesou declivesque possam existirno percurso.A Comissão
Organizadoranãoseresponsabilizaporpossíveisdefeitosnapista.Porcontadisso,
osatletasterãoainformaçãodasruasqueintegram opercursodacorridacom
antecedênciaatravésdositedasinscrições.

Art.26º-Aparticipaçãodoatletanaprovaéestritamenteindividual,sendo
proibidooauxíliodeterceiros,caracterizandopacing,excetoodeficientevisualtotal;
bem como,ousodequalquerrecursotecnológico,sem apréviaautorizaçãopor
escritodaC.O.daprova.

Art.27º-Oacompanhamentodosatletasportreinadores/assessoria/amigos,
etc.com bicicleta,motocicleta ou outros meios de transporte resultará na
desclassificaçãodosparticipantes.



§1:É proibido pular grades para entrar na pista no momento da
LARGADA/CHEGADAeVOLTARnofunil,especialmenteaotérminodacorrida(para
fotos, abraços, congratulações, etc.), atrapalhando a equipe de
cronometragem/coordenadoresdaprovaeobstruindoapassagemdosdemaisatletas.
Sobpenadedesclassificação.

§2:Oatletadeveráobservarotrajeto,nãosendopermitidoqualquermeio
auxiliarparaalcançarqualquertipodevantagem.Nãoserápermitidooacessoàs
áreasdoeventoutilizando-sedecaminhossemseremossinalizadosparatalsituação,
sendoproibidopularasgradesoucavaletesquedelimitamestasáreasparaentrarna
pistaem qualquermomentodaprova.Odescumprimentodestasregrascausaráa
desclassificaçãodoatleta.

§3:POR QUESTÕES DE SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES,NÃO SERÁ
PERMITIDOaconduçãodeanimais(depequeno,médioegrandeporte)poratletas
duranteaprovanopercurso,largadaechegada,nem nocoloenem conduzidopor
coleirasesimilares,mesmoqueoanimalestejadefocinheira.

§4:POR QUESTÕES DE SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES,NÃO SERÁ
PERMITIDOaparticipaçãodecriançasmenoresde05anosemcarrinhosdebebese
similaresoumesmosendoconduzidaspelosPAISeouresponsáveis.

Casohajaresistênciaporpartedosmesmosemquebrararegra,osPaise/ou
responsáveisnãopoderãoparticipardaprovacomacriançamenorde16anos.

Art.28º-Caso haja desclassificação dos primeiros colocados,serão
premiadosaquelescomosmelhorestempos,sucessivamente.

Art.29º-Otempodeduraçãodeprovadacorridaseráde01(uma)horae,
esgotado essetempo a equipeorganizadora está isenta detodo equalquer
acontecimentonopercursodaprova.

§1:Exatamente10(dez)minutosapósalargada,amesmaseráencerradae
nenhumatletaseráautorizadoaacessarofunilparaefetuarlargada.Qualqueratleta
quelargarforadoprazoestipulado(nãopassandopelopórticodelargada)nãoterá
nenhumrespaldodaorganizaçãodaprova.

§2:Pordeterminação de Regra da IAAF o único tempo considerado,
individualmente,paraefeitodaclassificaçãooficialdoatletanaprova,seráodecorrido
entreosinaldelargadaeopassamentopelomesmodalinhadechegada(chamado
detempobruto),sendootempo“líquido”(domomentoem quecruzaalinhade
largadaatéomomentoem quecruzaalinhadechegada)somenteutilizadopara
efeitodeclassificaçãoporfaixasetáriasecategorias.

§3:Nãoépermitidopularasgradesem nenhum momentodacorrida,sob
penadedesclassificação.

§4:Nãoépermitidosebeneficiardeatalhosnopercurso,sendoobrigatóriaa
passagem pelotapetedechecagem em pontoestratégicodaprova.Sobpenade
desclassificação.

Art.30º-Oatletadeveráobservaropercurso,nãosendopermitidonenhum
meioauxiliarparaalcançarqualquertipodevantagem.



Art.31º-O atletaseráautomaticamentedesclassificadonasseguintes
hipóteses:

a)empurrar,esbarrarou,porqualquermeio,prejudicaroutroatleta,demodoa
impediroudificultarasuaprogressãonaCorrida;

b)deixaropercursocorretodaprova.

Art.32º-Todososatletasquecruzaremalinhadechegadadeformalegal,que
estiverem regularmenteinscritos,cumprirem todosostermosdesteregulamentoe
queutilizaremonumerodepeitodeformacorreta,teráseuresultadodivulgado.

CAPITULOXII

Treinadores/Academiaseapoiadores

§7:Osatletas,Assessorias/Academias/Treinadoreseapoiadorespoderão
utilizaruniformes/vestuáriosparadivulgaçãodosseuspatrocinadores,produtos,
excetoquandosedemensagem/propagandapolíticaouimoral.Aspropagandas
deverãosersomentecom nomedopatrocinador,nãopodendoconterocargo.Ex:
deputados,vereadores,prefeito,etc.

§8:Osapoiadores/Assessorias/Academias/Treinadoresterãodireitoamontar
pontosdeapoiooudivulgaçãodosseusprodutosaosredoresdoeventoem local
determinadopelaorganização.

CAPÍTULOXIII

SUSPENSÃO,ADIAMENTOECANCELAMENTODAPROVA.

Art.33º-AComissãoOrganizadoradaCorrida,visandoàsegurançaeà
integridadedosatletas,poderá,aseucritério,determinarasuspensãodaprova,
iniciadaounão,porquestõesdesegurançapública,vandalismoe/oumotivosdeforça
maioroucasofortuito,independentementedepréviajustificativa.

Art.34º-Aprovasóseráadiadaoucanceladaemcasosfortuitosoudeforça
maior.

Art.35º-Nahipótesedeadiamentodaprovaeaconsequentedivulgaçãode
novadata,poderáserabertoumnovoperíododeinscrições.

§Único:Nocasodetransferênciadelocaldopercurso,oavisoseránomesmo
sitedasinscrições.

CAPÍTULOXIII

DASDISPOSIÇÕESGERAIS

Art.36º-AOrganizaçãonãoseresponsabilizaporqualqueracidentequepossa
ocorrercomatletasouterceirosdurantearealizaçãodoevento.

Art.37º-Oatleta,noatodasuainscrição,declaraqueconhece,concorda
expressamenteesecomprometearespeitarasregrasdesteRegulamentoeda



CoordenaçãoTécnicadoevento.

Art.38º-OscasosomissosnopresenteRegulamentoserãoresolvidospela
CoordenaçãoTécnica,ouvidososinteressados,quandonecessário.

Art.39º-Oatletadeclaraestarcientedaprovaaqueseinscreve,bemcomo
estarembomestadodesaúdeecapacidadeatlética,aptoaparticipardoevento.

Art.40º-Nãohaveráreembolso,porpartedaComissãoOrganizadora.

Art.41º-Todasasdúvidas,solicitações,informaçõesesugestõesdeverãoser
atravésdosTelefones.

(64)99951-7357MicheleGley

TERMODERESPONSABILIDADE

Eu,________________________________________________________ “identificado no
cadastramentodainscrição”,noperfeitousodeminhasfaculdades,DECLAROparaosdevidos
finsdequeestoucientedetodasasinformaçõesqueconstanoregulamentoda1°Etapada
CorridaConstruindoSonhos.Estouem plenascondiçõesfísicasepsicológicasdeparticipar
destaPROVAeestoucientequenãoexistenenhumarecomendaçãomédicaquemeimpeçade
praticaratividadesfísicas.Assumo,porminhalivreeespontâneavontade,todososriscos
envolvidosesuasconsequênciaspelaparticipaçãonestaPROVA.(queincluempossibilidade
deinvalidezemorte),isentandoaOrganização,colaboradoresepatrocinadoresdeTODAE
QUALQUER RESPONSABILIDADE porquaisquerdanosmateriais,moraisoufísicos,que
porventuravenhaasofrer,advindosdaparticipaçãonestaPROVA.

Li,conheço,aceitoemesubmetointegralmenteatodosostermosdoregulamentoda
PROVA.Declaroquenãoportarei,nem utilizarei,nasáreasdoevento,percursoeentregado
MATERIALDEPROVA,ououtraáreadevisibilidadenoevento,oumeiosdedivulgaçãoe
promoção,nenhummaterialpublicitário,promocionaloupolítico,semadevidaautorizaçãopor
escritodosorganizadores;etambém,qualquermaterialouobjetoqueponhaem riscoa
segurançadoevento,dosparticipantese/oudaspessoaspresentes,aceitandoserretirado
pelaorganizaçãoouautoridades,dasáreasacimadescritas.Em casodeparticipaçãoneste
evento,representandoequipesdeparticipantesouprestadoresdeserviçose/ouqualquermídia
ouveículo,declaroterplenoconhecimentoequeaceitooregulamentodoevento,bemcomoa
respeitarasáreasdaorganizaçãodestinadasàmesma,equeestávedadaminhaparticipação
nasestruturasdeapoioaequipesmontadasem locaisinadequados,ouqueinterfiram no
andamentodoevento,etambém em locaissem autorizaçãoporescritodaorganização,
podendoserretiradodaprovaedolocaldoeventoem qualquertempo.Estoucientedas
penalidadesepossíveldesclassificaçãoquepossosofrercasodescumpraoregulamento
oucometafaltagrave.Excluomeudireitodereclamaçãosobretaisaspectosdaprova.Autorizo
ousodeminhaimagem,assimcomofamiliareseamigos,parafinsdedivulgaçãodoevento,
porfotos,vídeoseentrevistasemqualquermeiodecomunicação,semgeraçãodeônusparaa
organização,mídiaepatrocinadores.Compreendieestoudeacordocomtodosositensdeste
TERMODERESPONSABILIDADE,isentandoassim quem querqueseja,detodaequalquer
responsabilidadelegaldetudooquevieraocorrercomigoporconsequênciadaminha
participaçãona1ªEtapadaCorridaConstruindoSonhos.

_____________________________________________________

AssinaturadoAtleta

RG:______________________________________



INSC.Nº______________________________________


