
 
 

 
REGULAMENTO 2016 

 
 
O evento 5ª MARATONA DE SAÚDE DROGARIA PLUS é uma iniciativa de 
caráter esportivo - social voltada para o público interessado em se exercitar por 
meio da corrida/caminhada de rua. Será realizada no dia 04 de Dezembro de 
2016, com largada e chegada em frente a Praça Joaquim Lúcio, Setor Campinas - 
Goiânia – GO, por atletas regularmente inscritos, com qualquer condição climática, 
estando a largada prevista para às 8h30 com concentração às 8h00 
 

 
1 – OBJETIVO:  
 
A MARATONA DE SAÚDE DROGARIA PLUS visa mobilizar a Sociedade 
Goianiense para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, por meio da prática de 
exercícios físicos como Caminhada e Corrida. 
 

 
2 – DATA, LOCAL E HORÁRIO LARGADA:  
 
Será realizada no dia 04 de Dezembro de 2016 às 8h30 – Largada/chegada em 
frente ao Estacionamento da Drogaria Plus, localizada na Praça Joaquim Lúcio no 
Setor Campinas, Goiânia – GO para todos os percursos (Corrida e Caminhada). 
Os atletas devem comparecer ao local de largada com pelo menos 30 minutos de 
antecedência para concentração e aquecimento.  
 

 
3 – PERCURSO:  
 

Os percursos serão de 5.5KM na Corrida e 5.5KM  na Caminhada - sendo que 

no ato da inscrição o atleta deverá optar por uma destas categorias, não sendo 
permitida a mudança de categoria no dia da corrida, sob a pena de 
desclassificação.  
 

 
 



 
4 – REGRAS GERAIS DO EVENTO:  
 
A - Ao participar deste evento, o ATLETA assume total responsabilidade pelos 
dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do 
evento.  
 
B - O STAFF do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
monitores para a orientação dos participantes.  
 
C - Sanitários serão colocados à disposição dos atletas inscritos, nos locais de 
largada e chegada.  
 
D - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, nem por seus 
PATROCINADORES, APOIADORES e CO-REALIZADORES, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 
evento, independentemente do motivo, ficando desde já isentos de 
responsabilidade por extravio de materiais ou qualquer outro prejuízo que 
porventura os ATLETAS venham a sofrer pela sua participação no EVENTO.  
 
E - O ATLETA que, em qualquer momento, deixar de atender às regras descritas 
neste REGULAMENTO, poderá a qualquer tempo ser DESCLASSIFICADO do 
evento.  
 
F - Todo ATLETA tem a obrigação de conferir se seus dados foram corretamente 
preenchidos, assinar ou assinalar (no caso do site) e entregar ou enviar (no caso 
do site) à ORGANIZAÇÃO. Após a assinatura ou assinalamento do campo de 
concordância (caso do site) o atleta assume a responsabilidade pelos dados 
preenchidos.  
 
G - Ao se inscrever no evento o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, 
não havendo, portanto, a possibilidade de transferência desta inscrição para outro 
ATLETA.  
 
H - Em hipótese alguma a organização fará reembolso do valor da inscrição.  
 
I - Ao se inscrever para o evento, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza 
aos organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros a, em qualquer tempo, 
enviar em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.  
 
J - NÚMERO DE PEITO: deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta que 
correrá ou caminhará os 5.5KM e é de uso obrigatório. Qualquer dano ou recorte 
nesse número implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do ATLETA.  
 
K - A ORGANIZAÇÀO se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste 
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento, 
informando essas alterações na retirada do Kit do Atleta.  
 



L - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os ATLETAS.  

 
5 - DAS INSCRIÇÕES E KITS DE PARTICIPAÇÃO:  
 
 
5.1 INSCRIÇÕES:  
 
- O atleta deve estar munido de CPF, nome completo, data de nascimento, 
endereço, telefone e e-mail.  
- O primeiro lote de inscrições será no valor de R$ 36,00 na Corrida de 5.5KM e 
R$36,00 na Caminhada de 5.5KM pelo site www.drogariaplus.com.br ou feita 
na Loja da Drogaria Plus - Localizada na Av. Alberto Miguel, Nº 15, Setor 
Campinas, Goiânia – GO e no Flamboyant Shopping Maiores informações pelo 
telefone: (62) 3533-2000. As inscrições podem ser realizadas até o dia 01 de 
Dezembro (ou até atingir o limite de inscritos de 800 atletas); 
- A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de disponibilizar mais lotes de inscrições, 
em valores diversos, de acordo com a procura por inscrições, nos dias que 
antecedem ao evento; 
- A conferência dos dados pessoais no ato do preenchimento da ficha de inscrição 
é de TOTAL responsabilidade do atleta, devendo conter todos os dados 
solicitados. A organização do evento não se responsabiliza pelo preenchimento 
incorreto ou incompleto do cadastro de inscrição não cabendo recurso ao atleta 
que vier a ser prejudicado por incoerência em seus dados.  
- A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de disponibilizar KIT DO ATLETA para 
participantes com CORTESIAS de acordo com a disponibilidade destes. 
 
 
 
5.2 KITS DE PARTICIPAÇÃO: 
  
- Ao se inscrever e pagar a respectiva taxa, o ATLETA está, efetivamente, 
autorizando a organização a cuidar dos preparativos referentes a essa inscrição, a 
começar pelo KIT DO ATLETA.  
 
- O KIT DO ATLETA, vinculado à taxa de inscrição, é composto de:  
 
- Camiseta Oficial*;  
- Medalha de Participação 
- Número de peito (Corredores de 5.5Km);  
- Bag personalizada;  
- Chip de Cronometragem (Corredores de 5.5Km)**;  
- Brinde surpresa oferecido pela Organização ou Patrocinador. 
 
*É OBRIGATÓRIO o uso da CAMISETA OFICIAL e NÚMERO DE PEITO do 
evento para todos os atletas participarem da Corrida ou Caminhada. Desta forma 
se fortalece também a segurança do evento. 
**O chip de cronometragem deverá ser amarrado no cadarço de seu tênis no dia 
da prova;  
 

http://www.drogariaplus.com.br/


- A retirada do kit atleta será efetuada no dia 03/12/2016 das 09h00 horas às 
17h00 horas, na loja selecionada pelo ATLETA no momento da inscrição, 
Setor Campinas, ou Flamboyant Shopping. 

 
 
- LOCAL DE ENTREGA DO KIT:  
 
Drogaria Plus da Avenida Alberto Miguel, 15 – Setor Campinas ou Drogaria Plus do 
Flamboyant Shopping, Goiânia – GO. O Atleta poderá anotar uma observação de em 
qual loja da Drogaria Plus o mesmo prefere retirar o Kit.  

 

- Não haverá entrega de kit do atleta após o horário.  
- Não será entregue o kit no local da prova.  
 
- Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: documento de Identidade 
e COMPROVANTE DE PAGAMENTO. Será entregue a terceiros, mediante 
apresentação da identidade ou comprovante de pagamento do atleta inscrito.  
 

 
6 – RESULTADOS:  
 
- Os resultados serão divulgados imediatamente após o término da prova.  

 
 
7 – PREMIAÇÃO:  
 
 
7.1 - Premiação Geral 5.5KM (masculino e feminino)  

 
1º Lugar: Troféu  
2º Lugar: Troféu  
3º Lugar: Troféu  

 
 
7.2 - Premiação Faixa Etária 5.5KM  (masculino e feminino) 
  
1º Lugar: Medalha Classificatória 
2º Lugar: Medalha Classificatória 
3º Lugar: Medalha Classificatória 
  
- Será considerado, na definição da faixa etária, o ano de nascimento do atleta e 
não a data do seu aniversário, bem como reforçar que os três primeiros colocados 
no Geral (Masculino e Feminino) também subirão ao pódio em suas respectivas 
categorias de Faixa Etária.  


16 – 20 anos  

21 – 29 anos  

30 – 39 anos  

40 – 49 anos  



50 – 59 anos 
Acima de 60 anos 
 
Obs.: Será exigido documento de identidade no ato da premiação. O atleta que 
não apresentá-lo terá a sua premiação suspensa até que apresente um documento 
que o identifique como o titular da inscrição.  

 
 
 
 
7.3 – Categoria Atletas Paralímpicos 
 
- Essa categoria engloba atletas com qualquer tipo de deficiência física. Receberão 
o prêmio apenas aqueles que participarem da prova de 5.5KM. 
 
1ºLugar: Troféu  
2ºLugar: Troféu  
3ºLugar: Troféu  
 

 
8 – ACIDENTES:  
 
- A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes que porventura 
possam ocorrer, antes, durante ou após a competição, prestando apenas os 
primeiros socorros que se fizerem necessários.  

 
 
9 – DESCLASSIFICAÇÃO:  
 
-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 outro competidor dentro do funil de chegada;  
* Passar novamente pelo funil de chegada, marcando novo tempo de chegada, 
após haver concluído a prova;  
* Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva.  

 
 
10 - DOS CASOS OMISSOS:  
 
-Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento será analisado pela 
Comissão Organizadora, a quem competirá a melhor resolução, não cabendo 
recurso contra suas decisões.  

 

 

 



11 – DÚVIDAS:  

-Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à Comissão 

Organizadora, através dos seguintes contatos: maratona@drogariaplus.com.br; 

pelo site www.drogariaplus.com.br, ou ainda, pelo telefone: (62) 3533-2000. 


