
Regulamento – 21 km e rústica 05 km 
 
 

1. A prova de pedestre 1. ° meia maratona de Aparecida de Goiânia – Goiás, 

doravante denominada Evento, será realizada no dia 30/11/2019. Na cidade de 

Aparecida de Goiânia na distância de: 21 km, 097 metros e corrida rústica de 05 km. 
 

• Poderão participar na meia maratona pessoas de ambos os sexos, maiores de 

18 anos, devidamente inscritas, doravante denominadas atletas. 
 

• A corrida será realizada, independentemente da condição climática do estado. 
 

Percurso: 

 

O percurso da meia maratona denominada Paris Cida de Goiânia, possui um nível 

de dificuldade média, com subidas e descidas leves. A largada da prova ocorre na 

praça da Matriz no centro de Aparecida de Goiânia. 

 

• Respeite seu limite. É de inteira responsabilidade de cada atleta estar em 

condições de saúde para a prática do esporte. 
 

• Não haverá premiação em dinheiro. 

 

Categorias e regras de participação: 

 

Os atletas poderão participar do evento inscrevendo-se na prova conforme as 

seguintes categorias: 

 
Categoria Geral e Categoria PcD. 

 

Categoria Geral, o horário de largada é as 16:30 em pelotão único (feminino e 

masculino). O horário citado acima poderá variar entre cinco e dez minutos, 

conforme planejamento da organização da prova. O Local da largada é a praça da 

Matriz. 

 
2.2. Categoria Atleta com Deficiência 

 

Poderão participar da meia maratona somente atletas cadeirantes, masculino e 

feminino. Horário de largada dos cadeirantes será às 16:25. Os demais atletas 

PcDs correm na prova rústica de 05 km. 

 
2.3. Todos os horários deste regulamento devem ser confirmados na entrega do kit, 

conforme a categoria ATLETA. 

 
2.4. Prova de 21 km terá duração máxima de 03 horas. 



3. Pontos de apoio e transporte para atletas de outro estado ou país. A organização 

disponibilizará o transporte e alojamento. 
 

Para obter alojamento e transporte de translado o atleta terá que entrar em contato 

com a organização e solicitar o apoio transporte e alojamento. 
 

3.1. Premiação: 
 

Serão premiados os 05 atletas masculino e as 05 atletas femininas na geral, com 

troféus. 
 

3.2. Todos os atletas concluintes ganharão medalhas de participação. Os cinco 

primeiros ganharão troféu e kits pódio. 
 

Premiação: 
 

Corrida rústica de 05 km 
 

 

Serão premiados os: 
 

05 masculinos geral 
 

05 femininos geral 
 

 

Premiação geral 
 

Troféu e kit pós 
 

 

Faixa etária: 
 

Serão premiados os 3 primeiros de cada faixa etária (de 05 em 05 anos) M e F. 
 

 

Premiação da faixa etária. 
 

1.° Troféu 
 

2.° Troféu 
 

3.° Troféu 
 

 

Haverá sorteio de 02 bicicleta na corrida rústica e 02 bicicletas na meia maratona 21 

km. 
 

Premiação para a categoria PdC: 
 

Serão premiados os 03 primeiros PdCs de masculino e feminino, com troféus. 

Atenção essa categoria para se inscrever terão que entrar em contato com a 

organização. 62.99162-1299 / 62.98524 6035 (Whats app).



3.3. Os 03 melhores tempos de cada faixa etária (masculino e feminino) ganharão 

troféus e brindes. 
 

Faixa etária M e F e de: 21 km e 097 metros 
 

18 a 22 
 

23 a 27 
 

28 a 32 
 

33 a 37 
 

38 a 42 
 

43 a 47 
 

48 a 52 
 

53 a 57 
 

58 a 62 
 

63 a 67 
 

68 a 72 
 

73 acima 82 
 

4. Inscrições, valores, kits e prazos: 
 

4.1. As inscrições para a participação na prova serão feitas via internet, no site da 

sistime: www.sistime.com.br . 
 

4.2. Valor da inscrição R$ 65,00 para os 21 km, inscrições no site do dia 15 de junho 

até o dia 20 de novembro de 2019. 
 

4.3. A organização poderá. A qualquer tempo alterar preços de inscrição, prorrogar o 

prazo, limitar o número de inscrições no evento em função de necessidades 

estruturais sem aviso prévio. 
 

5. Em atenção ao estatuto do idoso a organização disponibilizará aos atletas acima 

de 60 anos o desconto de 50% do valor da inscrição. 
 

5.1. Atletas com deficiência serão isentos da taxa de inscrição, mas para inscrever-

se na prova o atleta terá que entrar em contato com a organização e solicitar sua 

inscrição. 
 

5.2. Atenção: 
 

O ATLETA que desistir de sua participação na prova não terá o valor da inscrição 

reembolsado. 
 

5.3. O kit 
 

O kit do atleta conterá: camiseta, número de peito, chip de cronometragem, medalha 

de participante. 

http://www.sistime.com.br/


5.4. Na entrega do kit, com local a definir, é necessário apresentar comprovante de 

pagamento. Todo participante assina a autorização concorda com o regulamento e 

se responsabilizará pelo material retirado junto à organização. Valor da inscrição da 

corrida rústica: Será R$ 45,00 
 

Valor da inscrição da meia maratona: Será R$ 65,00 


