REGULAMENTO DA CORRIDA
IMPORTANTE:
O presente regulamento contempla as informações necessárias para a realização da
“Corrida Cidade Maracaju 2021”. É imprescindível que seja feita uma leitura atenciosa
deste documento, possibilitando compreensão dos processos que envolvem a prova.
Ao se inscrever na prova, o participante declara estar de acordo com as normas
constantes neste regulamento. A Secretaria Municipal de Esportes coleta os dados dos
participantes no processo de inscrição para fins de análise estatística de quem é o
participante, de que região ele está localizado e, porventura algum contato necessário
em relação ao evento. Nenhum dado é disponibilizado a terceiros, e ao fim de todo o
processo todos os dados solicitados para a inscrição serão armazenados de forma
segura, para fins de auditoria, pelo período máximo de 4 (quatro) anos. Passado este
prazo os dados serão anonimizados e mantidos.
1. SOBRE A PROVA:
1.1. A “Corrida Cidade Maracaju 2021” será realizada pela Secretaria Municipal de
Esportes, Prefeitura Municipal de Maracaju, Câmara Municipal de Maracaju, Acorma,
Fundesporte e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 11 e 12 de Junho de
2021. Ao se inscreverem, os participantes poderão definir a distância 6Km ou 11Km de
forma segura, evitando aglomerações e respeitando sempre as recomendações das
autoridades competentes.
1.2. O evento será limitado a 200 participantes, que forem regularmente inscritos.
1.3. A quantidade de vagas será distribuída entre as categorias, de acordo com critérios
estabelecidos pela organização da prova.
2. DISTÂNCIA:

2.1. Cada participante deverá cumprir a seguinte distância:
Aproximadamente 6 km ou Aproximadamente 11 km para os participantes nascidos até
o ano de 2005.
3. PERCURSO:
3.1. O participante deverá conduzir seu trajeto de forma segura e responsável,
respeitando as regras e normas de utilização do local, assim como as determinações
dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, principalmente diante do atual
cenário de pandemia.
3.2. O participante deverá observar as recomendações dos órgãos de segurança e
saúde, sobretudo em período de pandemia.
3.3. Visando prezar pela segurança dos participantes, será exigido o uso de máscara
durante a largada até completar os primeiros 100 metros do percurso, após a chegada
e durante a premiação.
3.4. Recomendamos que os participantes façam uma rotina de aquecimento antes de
iniciar o percurso escolhido.

4. ELEGIBILIDADE:
4.1. Para participar da prova é necessário ter as idades mencionadas no item 2.1 e estar
com a inscrição efetivada, assim como o pagamento confirmado.
5. CATEGORIAS:
5.1. Os participantes serão divididos nas seguintes categorias:

Categoria “A 6 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1987 a 2005.
Categoria “B 6 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1977 a 1986.
Categoria “C 6 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1967 a 1976.
Categoria “D 6 km” masculino e feminino para os participantes nascidos até o ano
de 1966.
Categoria “E 11 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1987 a 2005.
Categoria “F 11 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1977 a 1986.
Categoria “G 11 km” masculino e feminino para os participantes nascidos nos anos
de 1967 a 1976.
Categoria “H 11 km” masculino e feminino para os participantes nascidos até o ano
de 1966.

6. INSCRIÇÕES:
6.1. No momento da inscrição, leia atentamente o regulamento, observando com
atenção as datas do evento, evitando transtornos.
6.2. O período de inscrições será até o dia 04 de Junho de 2021. Podendo ficar a critério
da organização da prova a antecipação ou prorrogação desse período.
6.3. As inscrições serão feitas pela internet.
6.4. Serão permitidas no máximo duas inscrições por CPF. Para efetuar duas inscrições
com o mesmo CPF o atleta deverá realizar uma inscrição na prova de 6 km e uma na
prova de 11 km.
6.5. Em caso de mais de uma inscrição utilizando o mesmo CPF e a mesma distância,
só será válida a última inscrição efetivada, sendo todas as anteriores excluídas do
cadastro.
6.6. A inscrição para todas as categorias será no valor de R$40,00 (quarenta reais).

6.7. Terão direito a desconto de 50% no valor da inscrição os participantes nascidos até
o ano de 1961. Para estes atletas a inscrição será no valor de R$20,00 (vinte reais).
6.8. Ao se inscrever, o participante expressa concordância com todas as normas do
presente regulamento, além de procedimentos técnicos de segurança, com o objetivo
de prevenir a transmissão de COVID-19, definidos pela Organização Mundial da Saúde
- OMS e demais órgãos competentes.
6.9. Uma vez concluído o pagamento, não haverá ressarcimento do valor pago a título
de inscrição.
7. INSTRUÇÕES E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:
7.1. Cada participante deverá correr respeitando as regras de distanciamento social
determinado pelos órgãos competentes.
7.2. Os participantes que tentarem usar mecanismos automotores, bicicletas ou outros
meios semelhantes de locomoção, serão automaticamente eliminados da competição
bem como aqueles que tentarem fazer percurso diferente do pré-estabelecido pela
organização do evento.
8. RESULTADOS:
8.1. Não serão computados nem divulgados os resultados de participantes que
infringirem quaisquer normas do presente regulamento, cabendo a organização da
prova desclassificá-lo.
8.2. Qualquer reclamação da prova deverá ser efetuada com um dos membros da
Secretaria Municipal de Esportes ou da Fundesporte, em até 15 (quinze) minutos após
o encerramento da prova, cabendo a organização da prova apurar, sob seus critérios, o
acato ou não da reclamação efetuada.
8.3. Reclamações feitas por qualquer outro meio de comunicação que não seja o
mencionado no item 8.2 não serão atendidas.
9. PREMIAÇÃO:
9.1. Todos os atletas serão premiados com uma medalha.
9.2. Os três primeiros colocados em cada categoria nos naipes masculinos e femininos
receberão uma medalha e um troféu.
9.3. A premiação em dinheiro nos naipes masculino e feminino será da seguinte
maneira:
1° lugar geral nas distâncias de 6 km e 11 km R$ 300,00 (Trezentos Reais).

2° lugar geral nas distâncias de 6 km e 11 km R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).
3° lugar geral nas distâncias de 6 km e 11 km R$ 200,00 (Duzentos Reais).
4° lugar geral nas distâncias de 6 km e 11 km R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais).
5° lugar geral nas distâncias de 6 km e 11 km R$ 100,00 (Cem Reais).
9.4. O atleta que receber a premiação em dinheiro não será premiado com troféu na sua
categoria.
10. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO:
10.1. Todos os participantes têm obrigação de estar em dia com avaliação médica para
participação do evento, estando conhecedores de seu estado de saúde e condição
física.
10.2. A organização não se responsabilizará por quaisquer transtornos causados aos
participantes pela inobservância do item 10.1 deste regulamento.
10.3. Recomendamos a realização de avaliação médica, inclusive com teste
ergométrico prévio para todos os participantes do evento.
10.4. O participante é responsável pela decisão de se inscrever e participar da prova,
avaliando sua condição física e julgando se tem condição física de cumprir a distância
estipulada.
10.5. A organização da prova não tem responsabilidade sobre o atendimento médico do
participante após a realização do evento, despesas médicas em caso de internação ou
lesões geradas durante a participação na prova.
10.6. O participante deverá ficar responsável por sua hidratação durante a prova, a
organização da prova colocará postos de água aproximadamente a cada 4,0 km.
11. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS:
11.1. Ao se inscrever, ciente do presente regulamento, o participante cede todos os seus
direitos de imagem para a organização da prova.
11.2. A organização da prova terá o direito de divulgar as imagens em qualquer meio de
comunicação para uso informativo, promocional ou publicitário relativos à Corrida
Cidade Maracaju 2021, sem acarretar nenhum ônus à organização da prova.

12. RETIRADA DOS KITS:
12.1. A retirada dos kits de participação acontecerá no sistema Drive thru, dia 10
de junho de 2021 das 13h00 as 19h00 na Secretaria Municipal de Esportes,

localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto 780 bairro Paraguai (Estádio
Loucão).
12.2. Não está prevista a postagem do kit via correio ou serviço similar para os
participantes.
12.3. A escolha do tamanho da camiseta se dará no momento da inscrição.
12.4. O participante deverá retirar o kit pessoalmente e munido de documentação
comprobatória (documento oficial com foto). Estar devidamente de máscara.
Caso não possa comparecer, poderá enviar um representante com cópia do
documento de identidade do participante e uma declaração de próprio punho
autorizando a entrega ao portador.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1. Não será permitida a divulgação, propaganda ou manifestações político partidárias
ou contra a imagem e dignidade de terceiros durante a participação ou no uso do grupo
da prova, cabendo desclassificação, de acordo com os critérios da organização.
13.2. Não haverá reembolso por parte da organização da prova, de qualquer valor
correspondente a danos aos equipamentos e acessórios utilizados pelos participantes,
assim como qualquer outra despesa proveniente de sua participação.
13.3. A organização da prova reserva-se no direito de alterar quaisquer itens deste
regulamento sem comunicação prévia, conforme as necessidades do evento.
13.4. As dúvidas ou omissões desse regulamento serão tratadas pela organização da
prova, cabendo única e exclusivamente à mesma a referida análise, assim como
definição de critérios, não cabendo recurso sob tais decisões.
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