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ção 

Atendendo as normas da Federação de Atletismo a idade mínima para competir os 05 

km é a partir de 14 anos (quatorze) anos de idade e para prova de 21 km é de a partir 

de 18 (dezoito) anos de idade.  

A idade a ser considerada obrigatoriamente para os efeitos de inscrição e classificação 

por faixas etárias, é que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada 

a prova.  

No ato de inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 

apresentada no sistema on-line, o participante aceita todos os termos e regras do 

evento Meia Maratona Pariscida de Goiânia e assume total responsabilidade por sua 

participação na prova de acordo com o termo de responsabilidade.  

Será colocado a disposição dos participantes, sanitários e Guarda volumes na 

largada.  

Os postos de hidratação serão posicionados ao longo do percurso a cada 2,5 km.  

Atleta acima de 60 anos paga a metade do valor referente a prova que irar correr.  

Entrega do Kits 

Os kits serão entregues no dia 06/11/2021, local a definir até o dia 03/11/2021 estará 

disponível no site.  

O kit será composto pelos itens: 01 número de peito com chip de cronometragem, 01 

medalha (pós prova e brindes de itens diversos.  

Não haverá camiseta.  

As inscrições serão encerradas no dia 03/11/2021. Estarão disponíveis a partir o dia 

03 de setembro no site do sistime   

Valor das inscrições:  

Meia maratona  

05 Km  R$ 35,00 

21 km R$ 50,00 
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Meia Maratona Pariscida de Goiânia 2021 

 

 

A meia maratona Pariscida de Goiânia 2021 é uma corrida pedestre promovida e 

organizada pela ( ASCORG) Associação Goiana dos Corredores de Rua. Corrida 
será realizada em dois percursos 5 km e 21 km.  
 
LARGADA  
O local da largada será no estacionamento da Tecar Buriti (Av. Rio Verde) 
podendo haver mudanças ou não, O horário de largada será distribuído da 
seguinte forma.: 
 

i. Categoria Geral 21 km – 7:30 

ii. Categoria Geral 5 km  – 7:40 

iii. Todos os atletas só irão participar da corrida com o uso da mascara  

 

O horário da largada da prova ficará sujeita a alterações em razão da quantidade de 

inscritos.  

O atleta deverá observar o trajeto não sendo permitido qualquer atalho para obter 

vantagem na prova. Caso o atleta faça isso será desclassificado  
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Regras para a corrida 

 

 Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora 

de antecedência.  Para receber instruções   sob percurso.  

 Suspensão, adiamento e cancelamento da prova  

 A prova só será suspensa, adiada ou cancelada só se houver motivo de força 

maior. 

 

Reclamações  

As reclamações referentes aos resultados finais da competição deverão ser feita para 

a organização.  

Disposições  

Ao participar da Meia Maratona Pariscida de Goiânia , o atleta aceita e estar de acordo 

com o regulamento da prova, participando por livre e espontânea vontade e com 

condições física tendo apto e participar da prova. 
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PREMIAÇÃO 21 KM 

                 Premiação Geral 21 Km 

Será premiada os 05 primeiros colocados masculino e feminino com:  

Troféu, certificado e Kit Pós.  

Categoria: 

Serão premiado 03 primeiros colocados masculino e feminino de cada categoria.  

Sendo a primeira de 18 a 20 e as demais de 5 em 5 anos.  

 

CATEGORIA PARA OS 21 KM 

 

       Masculino                                                        Feminino  

 18 A 20 

 21 A 25 

 26 A 30 

 31 A 35 

 36 A 40 

 41 A 45 

 46 A 50  

 51 A 55 

 56 A 60 

 61 A 65 

 66 A 70 

 71 ACIMA  

 18 A 20 

 21 A 25 

 26 A 30 

 31 A 35 

 36 A 40 

 41 A 45 

 46 A 50  

 51 A 55 

 56 A 60 

 61 A 65 

 66 A 70 

 71 ACIMA  
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 Premiação 

 Serão premiados os Primeiros 10 colocados geral masculino e feminino com: 

Troféu certificado e kit pós.  

A partir do decimo primeiro ao vigésimo (11ª a 20ª) haverá uma medalha especial.  

Obs.: N aprova de 05 KM não haverá faixa etária. Não haverá premiação em dinheiro.  

 

Categoria – PCD 

 

Os atletas PCD favor entrar e, contato com a organização para obter sua inscrição 

(somente zap) (62) 98524-6035.  

 

Contato: (62) 99162-1299  

                      98524-6035 

                      3205-0225 

 


