
 

 

 

 

 

 

 “APARECIDA CORRENDO PELA VIDA - CONTRA O CRACK – 2016” 

REGULAMENTO - 2016 

 

1 – EVENTO: 

 

1.1 - O evento Aparecida Correndo pela Vida - Contra o Crack 2016 faz 

parte do fechamento da passagem da Tocha Olímpica das Olimpíadas Rio 

2016, em nosso município. A Tocha Olímpica Rio 2016 será o encontro 

tradicional da Chama Olímpica com o calor do povo brasileiro de norte a sul do 

país, que passará por Aparecida de Goiânia no dia 06 de maio de 2016. A 

corrida será realizada no dia 15 de maio de 2016, na Avenida Independência, 

Residencial Village Garavelo, Setor Central, cidade de Aparecida de Goiânia, 

Goiás nas distâncias de 10 km e 5 km, além das categorias infantis, infanto 

juvenil, bem como portadores de deficiência devidamente inscritos de ambos 

os sexos. 

 

1.2 - A largada se dará nos horários previstos para as distâncias de acordo 

com parágrafo 3. 

 

1.3 - A Corrida reger-se-á pelas disposições do presente Regulamento e 

supletivamente pela legislação desportiva vigente. Poderá caso necessário, 

basear-se no Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportivo – CBJDD- 

para fundamentar as suas decisões concernentes á competição. 

 

2 – OBJETIVOS: 

 

2.1 - A Corrida tem como objetivo a conscientização da comunidade quanto à 

prevenção e ao uso indiscriminado de drogas. Sendo integrantes desta corrida 

diferentes categorias para inscrição e premiação. 

 

3 – DATA E HORÁRIO: 

 



3.1 - O evento se realizará no dia 15 de maio de 2016, sob qualquer condição 

climática, com previsão de largada para os seguintes horários: 

 

 8h10 - Portadores de Necessidades Especiais; 

 8h15 - Geral 5 km e 10 km (Feminino e Masculino) e Caminhada; 

 8h20 - Infanto Juvenil; 

 9h30 - Maratoninha; 

 

4 – CATEGORIAS: 

 

4.1 - O evento possui diferenciadas categorias divididas entre adultos e 

crianças: 

 

 10Km Geral para idade mínima de 18 anos (Feminino e Masculino); 

 10Km para corredores de Aparecida de Goiânia (Feminino e Masculino); 

 10 Km para faixas etárias (18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-64; 65-69; 70 

anos acima) (Feminino e Masculino); 

 5 Km Geral para idade mínima de 16 anos (Feminino e Masculino); 

 10 Km Portadores de Necessidades Especiais (deficientes visuais) para 

idade mínima de 18 anos (Feminino e Masculino); 

 10 Km Portadores de Necessidades Especiais (cadeirantes) para idade 

mínima de 18 anos (Feminino e Masculino); 

 10 Km Portadores de Necessidades Especiais  (atletas com outras 

deficiências) para idade mínima de 18 anos (Feminino e Masculino); 

 5 Km Caminhada para idade mínima de 16 anos (Feminino e 

Masculino); 

 800 m Infanto juvenil (12 a 13; 14 a 15) (Feminino e Masculino); 

 Para Maratoninha (04 a 06 – 60 metros; 07 a 08 - 80 metros; 09 - 100 

metros; 10 a 11 anos - 200 metros) (Feminino e Masculino); 

 



4.2 - A definição por faixa etária dar-se-á em 31 de dezembro do ano em curso. 

O Atleta deverá optar no ato da inscrição pela categoria pela qual irá concorrer, 

não sendo admitida a alteração no dia da corrida, sob pena de 

desclassificação. 

4.3 - O atleta inscrito terá ainda o direito a concorrer às premiações 

estabelecidas para cada categoria citada. 

 

4.4 - A categoria Infanto Juvenil será regida pela Guarda Municipal. 

 

5 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS: 

 

5.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online pelo site 

www.correndopelavida.net, www.sistimesolucoes.com.br.  

A Informação no preenchimento do cadastro eletrônico para a inscrição 

é de total responsabilidade do atleta, devendo conter todos os dados 

solicitados de forma legível. A organização do evento não se responsabiliza 

pelo preenchimento incorreto ou incompleto do cadastro não cabendo recurso 

solicitado pelo atleta que vier a ser prejudicado por incoerência em seus dados. 

Terão início no dia 19 de abril e se encerrarão dia 09 de maio, e 

não será aceito nenhum tipo de exceção, ou seja, não serão aceitas inscrições 

enviadas por e-mail ou fora do prazo estabelecido anteriormente, por parte dos 

atletas ou das assessorias. 

Esta somente se confirmará após o pagamento de sua taxa. 

O atleta deverá estar munido de RG, comprovante de endereço, 

telefones e e-mail. 

Serão aceitas inscrições de atletas, portadores ou não de deficiência. 

Para os atletas que residem em Aparecida de Goiânia, ao escolher a 

categoria 10Km estarão automaticamente concorrendo à categoria Corredor de 

Aparecida, que será exigido o título de eleitor/ ou comprovante do endereço em 

nome da pessoa. 

 

5.2 - O valor da inscrição será único de R$ 30,00 (trinta reais) mais 2kg (dois) 

de alimentos não perecíveis por atleta, que lhes darão o direito de receber kit 

do atleta, além de concorrer às premiações estabelecidas para cada categoria.  

 

5.3 - Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo 

com o estatuto do idoso, tem o direito a desconto de 50% no valor da inscrição 

http://www.correndopelavida.net/
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no site do evento. As categorias infantis (Maratoninha e Infanto Juvenil), 

Caminhada e Portadores de necessidades especiais são isentos da taxa de 

inscrição, porém é exigida a entrega de 2kg (dois) de alimentos não 

perecíveis. 

 

5.5 - Somente os 1000 primeiros inscritos online nas categorias de 10 km geral 

e 5 km, receberão o kit da prova. Acima deste número de inscritos já não serão 

disponibilizados nenhum item de composição dos kits. 

 

5.4 - Para as provas infantis (maratoninha e infanto juvenil) e Caminhada as 

inscrições se darão da mesma maneira (de forma online), e serão seguidos os 

mesmos procedimentos, porém terão que ser entregues 2 Kg (dois) de 

alimentos não perecíveis no momento da entrega dos kits. Não serão 

disponibilizados nestes kits os chips de cronometragem. 

 

5.3 – Todos os alimentos arrecadados no evento serão doados a instituição de 

ação comunitária Lapidando Tesouros. 

 

5.4 - Com o objetivo de garantir melhor segurança e assistência ao atleta, a 

organização do evento se reserva no direito de estabelecer o limite de 

inscrições em 1.000 (mil) atletas para as diversas categorias adultas (5km e 

10km) e em 200 (duzentos) atletas infantis. 

 

6 - KITS DE PARTICIPAÇÃO: 

 

6.1 - O Kit do atleta, vinculado à taxa de inscrição é composto de: 

 

6.1.1 - Kit pré prova: 

- Sacola; 

- Camiseta comemorativa (Tamanho de camiseta não garantido); 

- Chip de cronometragem; 

- Número de peito. 

6.1.2 - kit pós prova: 

- Frutas; 

- Àgua. 

 



6.2 - Os kits pré dos atletas inscritos com chip de cronometragem serão 

entregues exclusivamente no dia 15 de maio, com inicio às 7h, somente no 

local do evento.  

 

6.3 - Os kits pertencentes às provas infantis serão entregues no dia 15 de maio 

das 07:30 h às 09:00 horas no local do evento.  

 

6.4 - Para retirada dos kits das provas infantis, será exigido documento de 

comprovação da idade além de 2 kg (dois) de alimentos não perecíveis. 

 

6.5 - Para retirar o kit, é necessário apresentar o documento de Identidade, 

comprovante de pagamento e os 2 kg (dois) de alimento não perecíveis. 

Além do título de eleitor/ ou comprovante de endereço no nome da pessoa, 

para aqueles que residem em Aparecida de Goiânia. Não será permitida a 

entrega do kit sem a entrega do exigido acima.  

 

6.6 - Só será entregue o kit de participação para terceiros, com a apresentação 

da identidade do atleta inscrito. 

 

7 - REGRAS GERAIS: 

 

7.1 - Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras necessárias 

ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.  

 

7.2 - Este cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito 

de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou 

divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

O atleta declara que participa deste evento por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, 

realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

 

7.3 – Recomenda mos rigorosa avaliação médica, para todos os participantes 

da prova.  



A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, 

no entanto haverá atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulância 

para remoção, o atendimento médico propriamente dito tanto de emergência 

como de continuidade será efetuado na rede pública sob-responsabilidade 

desta. 

O atleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por 

outro sistema de atendimento (remoção / transferência, hospital, serviço de 

emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 

 

7.4 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

monitores para a orientação aos participantes. 

 

7.5 - Serão colocados à disposição dos atletas inscritos sanitários e guarda-

volumes.  

A organização não recomenda que sejam deixados valores no Guarda- 

Volumes tais como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos 

eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito etc, não se 

responsabilizando por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez 

que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus 

patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a 

danos causados ao atleta e ou a terceiros como equipamentos e/ ou acessórios 

utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a 

sofrer durante a participação do evento. 

 

7.6 - Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo 

proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no 

momento da largada ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto 

com a pena de desclassificação. 

 

7.7 - Portadores de deficiência visual deverão estar acompanhados do seu guia 

desde a largada até o momento da chegada. 

 

7.8 - Poderá os organizadores / realizadores suspender o evento por questões 

de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 



 

7.9 - Todo atleta tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e 

entregar à organização a Ficha de Inscrição do evento. 

Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e 

intransferível. Este disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer 

tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer 

outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 

correspondência. 

 

7.10 - O número de peito deverá ser fixado na frente da sua camiseta e é 

obrigatório o uso durante toda a prova, sendo que qualquer mutilação de tal 

número implicará na desclassificação do participante. 

 

7.12 - A organização se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento, sem aviso prévio, conforme as necessidades do evento, 

informando sobre essas alterações na retirada do Kit. 

 

8 - RESULTADO DA CORRIDA: 

 

8.1 - O Resultado será disponibilizado no site www.correndopelavida.net em 

até no máximo 24 horas. 

 

8.2 - A Classificação geral será determinada pela ordem de chegada, e a por 

faixas etárias será determinada pelo tempo líquido. 

 

9 – PREMIAÇÕES: 

 
9.1 - As premiações das provas serão efetuadas da seguinte forma 
 

9.1.1 - Premiação Geral 10 K (masculino e feminino): 

A idade mínima para a participação na categoria de 10 km é de 18 anos. O 

atleta que for premiado na classificação geral não concorrerá à faixa etária. 

 

Premiação 1º Lugar: Troféu + medalha + R$ 500,00 

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha + R$ 300,00 

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha + R$ 100,00 

http://www.correndopelavida.net/


 

9.1.2 – Premiação faixas etárias 10 K (feminino e masculino):  

As idades serão válidas pelo ano de nascimento do atleta. Será exigido 

documento de identidade no ato da premiação, e o atleta que não apresentá-lo 

terá a sua premiação suspensa até que apresente um documento de 

identificação.  

O atleta que for premiado na classificação geral não participará da 

premiação por faixa etária. 

 

18 – 29 

(anos) 

30 – 39 

(anos) 

40 – 49 

(anos) 

50-59 

(anos) 

60 – 64 

(anos) 

65 – 69 

(anos) 

70 ACIMA 

(anos) 

       

Premiação 1º Lugar: Troféu + medalha  

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha  

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha  

 

9.1.3 – Premiação Atletas de Aparecida 10 K (masculino e feminino): 

É obrigatória a apresentação do título de eleitor para os participantes da 

categoria Corredores de Aparecida. 

 

Premiação 1º Lugar: Troféu + medalha + R$ 500,00 

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha + R$ 300,00 

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha + R$ 100,00 

 

Nesta categoria, os que não forem premiados nas três primeiras 

colocações concorrerão à premiação nas faixas etárias do Geral 10 K. 

 

9.1.4 – Premiação Geral 5 K (feminino e masculino): 

A idade mínima para a participação da prova de 5 km é de 16 anos.  

 
Premiação 1º Lugar: Troféu + medalha + R$ 300,00 

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha + R$ 200,00 

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha + R$ 100,00 



 

9.1.5 – Premiação PNE 10 K (masculino e feminino) 

Portadores de deficiência visual deverão estar acompanhados do seu guia 

desde a largada até o momento da chegada. 

 

Visual Cadeirantes Outras deficiências 

 

Premiação 1º Lugar: Troféu + medalha 

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha 

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha 

 
9.1.6 – Premiação Infanto Juvenil 800 M (feminino e masculino): 
 

12 e 13  

(anos) 

14 e 15  

(anos) 

                                            

Premiação 1º Lugar:  Troféu + medalha 

Premiação 2º Lugar: Troféu + medalha 

Premiação 3º Lugar: Troféu + medalha 

 

9.1.7 – Premiação Maratoninha (feminino e masculino): 
 

04 a 06 (anos) 

(60 metros) 

07 e 08 (anos) 

(80 metros) 

09 (anos) 

(100 metros) 

10 e 11 (anos) 

(200 metros) 

 

Premiação 1º Lugar: medalha 

Premiação 2º Lugar: medalha 

Premiação 3º Lugar: medalha 

 

9.2 - A comissão organizadora demarcará o percurso em que os atletas irão 

correr, consulte-os no site www.correndopelavida.net. Haverá checagem de 

posições no decorrer do trajeto, não havendo o cumprimento de todas 

acarretará na desclassificação. 

http://www.correndopelavida.net/


 

9.3 - Serão disponibilizados dois pódios para premiação, um será geral e outro 

para faixas etárias. 

 

9.4 - As largadas das diferentes categorias serão procedidas separadamente. A 

não presença do atleta na hora da largada configura desistência, não podendo 

o atleta faltoso participar de outra largada. 

 

9.5 - O pagamento das premiações será em forma de cheque. 

 

10 – DESCLASSIFICAÇÃO: 

 

10.1 - Além dos casos citados em outros parágrafos, será desclassificado o 

atleta que: 

 

 Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização do 

evento; 

 Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou 

calçadas); 

 Ultrapassar dentro do funil de chegada; 

 Chegar novamente em frente ao funil de chegada após haver concluído 

a prova; 

 Cometer qualquer tipo de atitude anti-desportiva. 

 O participante que em qualquer momento deixe de atender as regras 

descritas neste regulamento, poderá a qualquer tempo ser 

desclassificado do evento. 

 
11 - DOS CASOS OMISSOS: 

 

11.1 - Os casos a que ocorrer será analisado pela Comissão Organizadora, a 

qual divulgará as suas resoluções, não cabendo recursos contra suas 

decisões. 

 

12 – DÚVIDAS: 

 

12.1 - As eventuais dúvidas deverão ser endereçadas ao site do evento: 

 



 

   www.correndopelavida.net; 

     correndopelavida@hotmail.com;    

 Cronometragem: www.sistimesolucoes.com.br;  

 Telefones:     - 62 3545-6004 

                                          - 62 - 8527-0094   

       

    

 

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

13.1 - A organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou 

participação especial além de alterar o presente regulamento, total ou 

parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data estipulada para a retirada 

do kit, o atleta poderá optar pela participação ou não no evento. 

  

http://www.correndopelavida.net/
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ANEXO I 
 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________________________________________ 

no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de 

direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida e caminhada com distâncias e 

categorias distintas; 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova, e 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 

de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e 

suas consequências pela minha participação na Aparecida Correndo pela Vida 

- Contra o Crack 2016, isentando assim os organizadores, colaboradores e 

patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos 

materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 

participação neste evento. 

4. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 

regulamento da Aparecida Correndo pela Vida - Contra o Crack 2016.  

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e 

entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação 

e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a 

devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material 

ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e / ou 

das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 

autoridades, das áreas acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de 

participantes ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, 

declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem 

como, a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está 

vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em 

locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também 

locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da 

prova e do local do evento em qualquer tempo. 

7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer 

caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo meu 

direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 



8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins 

de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 

comunicação, sem geração de ônus para a Associação dos Deficientes de 

Aparecida de Goiânia, organizadores, mídia e patrocinadores. 

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste termo de 

responsabilidade, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por conseqüência 

da minha participação nesta PROVA. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia , ______ de ______________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Identidade e/ou CPF:______________________________________________ 


