
34ª CORRIDA DE SÃO JOÃO DO COOPERATIVISMO- Circuito de Corridas Unimed  

São Sebastião do Paraíso-MG  

 Regulamento 

 O evento será no domingo, dia 03 de julho de 2022 com início as 6horas e 30min da manhã, 

com uma corrida de rua com 10km e outra com 5km. A largada das corridas será juntas as 

7horas da manhã, em frente a câmara municipal, pontualmente.  

A retirada do kit será no dia do evento (03 de Julho de 2022) no período de 6 horas as 6:40 

manhã poderá haver entregas de kits no sábado dia 02 de julho que será previamente 

divulgado com o horários a serem entregues 

 PREMIAÇÃO 10km 

 Troféus para os 5 primeiros masculinos geral e para as 5 primeiras feminino geral. 

Premiação em dinheiro geral 10km masculino e feminino. 

1º R$100,00 

2º R$90,00 

3º R$80,00 

4º R$70,00 

5º R$60,00 

 Premiação atletas Paraisenses 10km, atenção única categoria que será acumulativa, troféus 

1º ao 5º paraisense.  

Premiação em dinheiro atletas Paraisenses 10km masculino e feminino. 

1º R$100,00 

2º R$90,00 

3º R$80,00 

4º R$70,00 

5º R$60,00 

Serão considerados atletas paraisenses quem estiver comprovante de endereço na cidade e se 

a pessoa não morar na cidade e houver algum questionamento pela organização ou demais  

concorrente caberá somente a organização a 

aceitação ou não dos argumentos tanto do 

premiado quanto do questionador. Não 

cabendo recurso de forma alguma por ambas 



as partes. Se necessário será solicitado dois comprovantes de endereço, sendo um com dois 

anos  

e outro com no máximo 60 dias, no caso de ter um responsável (quando menor de idade ) o 

comprovante poderá estar no nome do mesmo.  

As categorias dos 10km serão:  

Troféus aos 3 primeiros de cada categoria. 

Masculino: 16 a 24 anos  •  25 a 29 anos  •  30 a 34 anos •  35 a 39 anos•  40 a 44 anos  •45 a 

49 anos • 50 a 54 anos  •55 a 59 anos • 60 a 64 anos •65 anos acima  

Feminino: 16 a 24 anos  •  25 a 29 anos  •  30 a 34 anos •  35 a 39 anos•  40 a 44 anos  •45 a 49 

anos • 50 a 54 anos  •55 a 59 anos • 60 a 64 anos •65 anos acima  

Categoria PCD- haverá premiação com troféu (escrito campeão) para os três primeiros 

independente de sexo. 

 PREMIAÇÃO 5km 

 Troféus para os 5 primeiros masculino geral e para as 5 primeiras feminino geral. 

Premiação em dinheiro geral 5km masculino e feminino. 

1º R$100,00 

2º R$90,00 

3º R$80,00 

4º R$70,00 

5º R$60,00 

 Premiação atletas paraisenses 5km, atenção única categoria que será acumulativa, troféus 1º 

ao 5º paraisenses.  

Premiação em dinheiro atletas 

 Paraisenses 5km masculino e feminino. 

1º R$100,00 

2º R$90,00 

3º R$80,00 

4º R$70,00 

5º R$60,00 



Serão considerados atletas paraisenses quem estiver comprovante de endereço na cidade e se 

a pessoa não morar na cidade e houver algum questionamento pela organização ou demais 

concorrente caberá somente a organização a aceitação ou não dos argumentos tanto do 

premiado quanto do questionador. Não cabendo recurso de forma alguma por ambas as 

partes. Se necessário será solicitado dois comprovantes de endereço, sendo um com dois anos 

e outro com no máximo 60 dias, no caso de ter um responsável (quando menor de idade) o 

comprovante poderá estar no nome dele.  

As categorias dos 5km serão:  

Troféus aos 3 primeiros de cada categoria. 

Masculino: 16 a 24 anos  •  20 a 29 anos•  30 a 39 anos •  40 a 49 anos•  50 a 59 anos• 60 anos 

acima  

Feminino: 16 a 24 anos •  20 a 29 anos•  30 a 39 anos •  40 a 49 anos•  50 a 59 anos• 60 anos 

acima 

Categoria PCD- haverá premiação com troféu (escrito campeão) para os três primeiros 

independente de sexo. 

REGULAMENTO  

1. 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.  

2. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA 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.  

3. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e 

eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto 

de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não 

tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter antes durante ou 

após a prova.  

4. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre 

outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências e despesas desta decisão, inclusive morte. 

 5. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 

orientação dos participantes.  



6. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a 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. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os ATLETAS. 

 8. 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. 

 9. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito 

no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade dele, inclusive morte.  

10. Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de 

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

11. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente 

recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, 

poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.  

12. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à ORGANIZAÇÃO a 

Ficha de Inscrição do EVENTO feita através da internet. As inscrições serão feitas somente 

através do site www.inscricoesonline.com, até 25 de junho 2022 no valor de R$ 35,00 mais 

taxa de serviço do site até completar 200 atletas. NÃO HAVERÁ INCRIÇÕES NO DIA DA PROVA.  

13. O ATLETA assume 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. Inclusive sabendo das questões envolvendo o COVID-19, 

respeitando todo o protocolo que será divulgado amplamente de acordo com as regras da 

organização. O ATLETA assume a responsabilidade de possível contaminação e óbito que 

ocorra a ele ou qualquer um de sua família que contrair o vírus.  

 14. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o 

faz de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta 

inscrição para outro ATLETA, bem como 

reembolso do valor da inscrição.  

15. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA 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.  



 

16. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta e o chip no tênis.  

17. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO e CHIP, sendo que qualquer mutilação de tal 

número ou chip implicará na desclassificação do ATLETA.  

18. O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no evento, 

previstos no regulamento, manual do ATLETA ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de 

única e exclusiva responsabilidade do mesmo. Sendo necessário o distanciamento para os 

participantes por conta da COVID 19. 

19. A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações no dia do 

evento.  

20. A organização não disponibilizara aos participantes o serviço de guarda-volume por conta 

das questões do COVID-19. È de responsabilidade do ATLETA guardar no seu carro ou outro 

local seus pertences.  

 21. O kit de corrida distribuído a todos os participantes será composto de número de peito e 

alfinete. Para retirar o Kit de corrida, é necessário apresentar: - Documento de Identidade; - 

Comprovante da inscrição original (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). Esses 

comprovantes serão retidos na entrega do Kit. Ao final da prova os atletas que não estiverem 

inscritos ou que não cruzar a linha de chegada não poderão receber o kit de participação. 

Todos os competidores devem assinar o termo de responsabilidade. Um terceiro poderá 

retirar o kit do atleta desde que traga uma autorização por escrito do referido participante e o 

comprovante de pagamento. A entrega do Kit de corrida será feita no dia do evento das 6:00 

às 6:40 horas. Podendo haver entrega no sábado dia 02/07/2022 com prévio anúncio. 

Atenção: não serão entregues kits após a realização do evento.  

22. As premiações não são cumulativas, SALVE A CATEGORIA DA CIDADE. Todos os 

participantes, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão encaminhar-se 

imediatamente à área do pódio para o recebimento dos prêmios. A organização poderá incluir 

qualquer outro tipo de premiação para valorização dos participantes. Só serão premiados os 

corredores que apresentarem documento com foto no momento da premiação. 

 22. O participante fica ciente de que os serviços de cronometragem, elaboração, fornecimento 

de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são dependentes de equipamentos 

eletrônicos de transmissão de dados. Estes 

equipamentos podem sofrer algum tipo de 

interferência e perda de informações. Neste 

caso, ficam isentos a organização e 

realizadores do fornecimento dos mesmos. Por segurança, a organização disponibilizará 

equipes de anotadores para verificar a ordem de chegada dos participantes. Poderá a 

organização receber ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção 

de eventuais problemas no fornecimento dos resultados. Os casos omissos serão julgados e 

decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão final.  



23. Por questões do COVID-19 cada participante efetuando sua inscrição isenta toda a 

organização e seus patrocinadores e idealizadores de qualquer situação a ocorrer no local ou 

posteriormente. O ATLETA assume total risco e concorda em realizar todos os protocolos 

necessários para participar do evento. O ATLETA deve cumprir todo o protocolo da 

organização, sendo que o descumprimento implica em penalidades inclusive possível 

desclassificação. 

24. O ATLETA deverá trazer preenchido o termo de Assunção de responsabilidade para entrega 

do kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE, RISCOS E CONSENTIMENTO 

DE ATLETA PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ADMINISTRADA POR 

ENTIDADES REGIONAIS ADMINISTRATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19  

 

Eu, __________________________________________, Atleta do(a) 

____________________ , portador do RG: ________________, inscrito no CPF sob o 

nº _____________________, residente e domiciliado na cidade 

_________________________ , tendo pleno e amplo conhecimento da atual situação 

que se encontra o estado de saúde pública por conta do COVID- 19, me comprometo 

a cumprir o protocolo de retorno das atividades esportivas organizadas pela 

Organização do evento 33ª Corrida de São João, assumo toda e qualquer 

responsabilidade por qualquer acometimento que possa ocorrer em razão da COVID-

19, com plena ciência da exposição em situações de risco que possam ocorrer na 

corrida e em seus arredores em virtude do contato físico e a transmissão. Declaro 

ainda gozar de saúde para a participação da 33ª Corrida de São João. Sem mais, 

firmo o presente termo. 

 ____________________, de _______________de 2021. ______________________  

 

________________________  

Assinatura do Atleta ou Responsável pelo Atleta (menor de 18 anos) 

Se responsável pelo atleta:CPF_________________  RG____________________ 

 

 

 

 

 

 


