REGULAMENTO OFICIAL
4ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE GOIÁS

1 - A PROVA
1.1. A Prova Pedestre 4ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE GOIÁS, agora em diante
denominada apenas

EVENTO, será realizada no dia 18 de Setembro de 2022, por

exclusividade da ASSOCIAÇÃO SOCIO CULTURAL E DESPORTIVA DE GOIAS, Cnpj
08.922.926/0001-46 na cidade de Goiânia- Goiás, por PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
devidamente inscritos, doravante denominados ATLETAS, independentemente da condição climática.
A localização do percurso em Goiânia que é um município brasileiro, capital do estado de
Goiás. Dista 209 km de Brasília, a capital nacional. Com uma área de aproximadamente 728,84
km²,possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, caracterizada por ser uma região
do Planalto Central do Brasil. É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada
apenas por Brasília. É um importante polo econômico da região,[5] considerada um centro estratégico
para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. De acordo com as estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população em 1 de julho de 2021 era de 1 555 626.
É a sexta maior cidade do Brasil em tamanho, com 256,8 quilômetros quadrados de área urbana e o
décimo município mais populoso do Brasil, em estimativa realizada pelo IBGE em 2020. Em 2016, a
Região Metropolitana de Goiânia possuía 2 458 504 habitantes, sendo a 13ª região metropolitana mais
populosa do país. O nome para batizar a cidade teria vindo da adaptação ortográfica e possivelmente
fonética do título do livro Goyania, a primeira publicação literária cuja temática gira em torno de Goiás.
Trata-se de um poema épico do escritor Manuel Lopes de Carvalho Ramos, publicado em 1896 no
Porto pela tipografia a vapor de Arthur J. de Sousa
1.2. O EVENTO terá a LARGADA e CHEGADA em local a ser divulgado no site oficial do evento e
redes sociais do evento.
1.3. O início do EVENTO está previsto para os horários abaixo relacionados, a serem confirmados na
Entrega do Kit, conforme a CATEGORIA do ATLETA.
2 – DO EVENTO, CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
2.1 DO EVENTO:

2.1.1 A CORRIDA INDIVIDUAL, com medida de 21.097 METROS, doravante denominada 4ª MEIA
MARATONA INTERNACIONAL DE GOIÁS.
2.1.2 A CORRIDA INDIVIDUAL, com medida aproximada entre 9.500m e 10.000m, doravante
denominada CORRIDA 10K.
2.1.3 A CORRIDA INDIVIDUAL, com medida aproximada entre 4.500m e 5.000m, doravante
denominada CORRIDA 5K.
2.1.4 O EVENTO terá LARGADA e CHEGADA conforme percurso detalhado no site do EVENTO.
2.2 DAS CATEGORIAS:
2.2.1 CATEGORIA ELITE FEMININO: Largada a partir das 07.45h em pelotão único.
2.2.2 CATEGORIA ELITE MASCULINO: Largada a partir das 08h em pelotão único.
2.2.3 CATEGORIA PELOTÃO GERAL: Largada a partir das 08.05h em pelotão único.
2.2.4 CATEGORIA CORRIDA 10K, CORRIDA 5K, (Feminino e Masculino) Largada a partir das 08.05h
em pelotão único.
* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos.
A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA
para eventuais ajustes nos respectivos horários.
Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se na PROVA através do site
www.meiamaratonagoias.com.br, conforme as seguintes CATEGORIAS:
CATEGORIA ELITE MASCULINO, enviar currículo para
(curriculo@mmigo.com.br)
CATEGORIA ELITE FEMININO enviar currículo para
(curriculo@mmigo.com.br)
MEIA MARATONA 21K,
CORRIDA 10K,
CORRIDA 5K.

2.3. CATEGORIA ELITE (masculino e feminino)
2.3.1 Faz parte desta CATEGORIA o ATLETA que possui um currículo de tempos mínimos em provas
OFICIAIS, sendo esses obrigatoriamente válidos/ confirmados dos últimos 12 (doze) meses e o tempo
comprovado de no mínimo 2 (dois) EVENTOS.
2.3.2 Para efetivar a inscrição o atleta da categoria acima citada, deverá enviar o currículo para o
seguinte e-mail: curriculo@mmigo.com.br, após o recebimento a organização do evento terá 5 dias
para disponibilizar sua inscrição isento da taxa.
2.3.3 O ATLETA que estiver apto a participar do pelotão, segundo o critério “TEMPO REFERENCIAL”
definido pela ORGANIZAÇÃO, será isento de taxa de inscrição e deverá enviar a ORGANIZAÇÃO seu
currículo através do seguinte e-mail: curriculo@mmigo.com.br destacando neste, seu NOME,
TELEFONE, E-MAIL e em quais PROVAS e TEMPOS que satisfez o critério TEMPO REFERENCIAL,
após a checagem do currículo o ATLETA receberá sua inscrição isento da taxa.
2.3.4 Para participação no pelotão de ELITE MASCULINO, o ATLETA deve ter tempo referencial de
1h08min para a Meia Maratona e 2h20min para a Maratona, 58min para os 18km, 48min para os 15km
e 31min para os 10km.
2.3.5 Para participação no pelotão de ELITE FEMININO, o ATLETA deve ter tempo referencial de
1h20min para a Meia Maratona e 2h48min para a Maratona, 1h07min para os 18km, 57min para os
15km e 36min para os 10km.
2.3.6 Os ATLETAS que não possuírem tempo oficial para esta distância e se sentirem aptos a
integrarem o pelotão de ELITE devem enviar seus currículos para análise através do seguinte e-mail:
curriculo@mmigo.com.br.
2.3.7 Os currículos só poderão ser enviados até no máximo 10 dias corridos antecedentes ao evento.
A ORGANIZAÇÃO não aceitará e nem tem obrigação de analisar currículos enviados após este prazo.
2.3.8 Caso o ATLETA vá a entrega de kit realizar esta solicitação, a ORGANIZAÇÃO poderá ou não a
seu critério analisar os mesmos sendo que terão prioridades de atendimento os ATLETAS que
enviaram seus currículos dentro do prazo correto.

2.3.9 A ORGANIZAÇÃO não tem obrigação de responder currículos que não se enquadrem nos
índices técnicos citados acima, ou seja, o ATLETA só deve realmente enviar esta solicitação se estiver
seguro e comprovar suas características de acesso a estes pelotões dentro dos índices exigidos.
2.3.10 A inscrição no PELOTÃO GERAL, não garante ao ATLETA a inclusão nos pelotões Elite
Masculino e Feminino, pois os mesmos têm limite de participação e os prazos acima a serem
cumpridos. Caso o ATLETA de ELITE faça uma inscrição no pelotão geral com intuito de garantir sua
participação no EVENTO, a ORGANIZAÇÃO não irá reembolsar o valor pago pela inscrição.
2.3.11 O ATLETA inscrito nesta CATEGORIA participará da competição CATEGORIA PELOTÃO GERAL.
2.3.12 O número máximo de ATLETAS no pelotão de ELITE MASCULINO é de 100.
2.3.13 O número máximo de ATLETAS no pelotão de ELITE FEMININO é de 100.
2.4. CATEGORIA PELOTÃO GERAL, CORRIDA 10K, CORRIDA 5K

2.4.1 Todo ATLETA que não enquadrar-se especificamente em uma das outras CATEGORIAS
descritas acima relacionadas será considerado inscrito como ATLETA CATEGORIA PELOTÃO
GERAL.
2.4.2 O ATLETA da CATEGORIA PELOTÃO GERAL participará da competição sem comprovação de
tempo estipulado neste regulamento, definida neste REGULAMENTO.
2.4.3 O ATLETA que participar desta CATEGORIA não terá direito a nenhum outro tipo de premiação
exceto aquela prevista para sua, conforme o descrito no item “PREMIAÇÃO” deste REGULAMENTO.
3 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
3.1 As inscrições serão feitas VIA INTERNET em português, limitados ao número máximo das
primeiras 2.000 inscrições a serem ofertadas gratuitamente sem custo com kit completo disponibilizado
no site oficial do evento, após isto ficará a cargo da organização estipular os valores dos kits a serem
ofertados.
3.2 A falta de dados ou dados incorretos, dará como não concluída a inscrição. Inscrição feita pela
internet.

3.3 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou
limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/
estruturais sem prévio aviso.
4 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições somente serão feitas pela INTERNET, no site www.meiamaratonagoias.com.br e
que redirecionara para o site de inscrição, podendo ser PRORROGADA ou ENCERRADA com
antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO.
5 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES
5.1 Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição.
5.2 O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO é o e-mail recebido pelo atleta constando que sua inscrição
foi efetivada e o numero de peito a ser utilizado na prova.
6 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
6.1 A entrega do Kit será feita, conjuntamente com a cortesia DA ENTREGA DO CHIP, nos dias 16
e 17 de setembro de 2022 das 10 as 21 horas. Caso o ATLETA tenha algum problema relacionado a
voos que chegarão no sábado a tarde, após as 17hrs, deverão comunicar a ORGANIZAÇÃO com
antecedência de 10 dias no e-mail marketing@mmigo.com.br.
6.2 Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar:
-E-mail de confirmação enviado pela ORGANIZAÇÃO que já conterá o número de peito.
-Documento de Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista);
6.3 Para terceiros retirar o kit do ATLETA é necessário os mesmos documentos acima mencionados.
Caso não tenha o documento original, o mesmo poderá apresentar uma cópia dos documento do
ATLETA.
6.4 Com o Kit o ATLETA recebe um NÚMERO DE PEITO.
6.5 O CONGRESSO TÉCNICO para os ATLETAS inscritos na CATEGORIA ELITE ou seus
técnicos, será realizado no dia 17 de setembro, às 16h no local a confirmar.

7 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
7.1 Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, 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.
7.2 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.
7.3 Haverá para atendimento emergencial aos ATLETAS, um serviço de apoio médico com
ambulâncias para prestar o primeiro 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 durante ou após a prova.
7.4 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
desta decisão.
7.5 A segurança do EVENTO receberá apoio dos Órgãos competentes e haverá monitores para a
orientação dos participantes.
7.6 Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da
LARGADA e CHEGADA.
7.7 Os pertences deverão ser deixados na tenda guarda-volumes no centro de visitantes, local de
concentração e chegada dos ATLETAS.
7.8 A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma
vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
7.9 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.
7.10 Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio
para todos os ATLETAS.
7.11 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.
7.12 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no
EVENTO, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e
exclusiva responsabilidade do autor.
7.13 Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o RESULTADO EXTRA OFICIAL da competição deverá
ser feita, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, no dia do EVENTO em até 30 minutos após a divulgação do
mesmo. Porém, caso essa reclamação seja a respeito do RESULTADO divulgado no site do EVENTO,
o prazo máximo para qualquer alteração será em até 30 dias após a primeira publicação do
RESULTADO no site do mesmo.
7.14 Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
7.15 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.
7.16 Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar (impresso, quando
for o caso, ou eletronicamente) à ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO, sendo esta de
sua total responsabilidade.
7.17 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.

7.18 Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA.
7.19 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.
7.20 É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, que deverá ser fixado na frente da sua camiseta
sendo que qualquer dano a este implicará na desclassificação do ATLETA.
7.21 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.
7.22 A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste REGULAMENTO sem
prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit,
ocasião esta em que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, participar da prova.
7.23 A ORGANIZAÇÃO enviará semanalmente, quando entender necessário, o Informativo Técnico
via e-mail aos ATLETAS cadastrados, sendo que o último Informativo Técnico referente ao EVENTO
será enviado com 5 dias de antecedência da data do mesmo.
8 - KIT DE PARTICIPAÇÃO
8.1 Ao se inscrever no EVENTO gratuitamente ou pagar a taxa de inscrição o ATLETA está ativando
sua participação e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio.
8.2 O Kit de participação do EVENTO, vinculado a taxa de inscrição é composto de:
- Número de Peito (participação) de uso obrigatório.
- Alfinetes.
- CHIP de Cronometragem (descartável).
- Camiseta

8.3 Não estão incluídos no kit de participação mesmo que conste no REGULAMENTO e não estão
vinculados como obrigatoriedade de fornecimento por parte da ORGANIZAÇÃO e/ou contratação de
prestação de serviços por parte do ATLETA os seguintes itens:
- Troféus.
- Premiações por meta atingida.
- Brindes e acessórios.
- Outros.
8.4 Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais
oferecidas como forma de cortesia e brinde com cotas limitadas de quantidades limitadas de tamanhos
masculinos e femininos P – M – G – GG.
8.5 Não haverá entrega de kit de participação no dia do EVENTO e nem após o mesmo.
8.6 O ATLETA fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do CHIP e instalação em seu
calçado é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados
instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de
interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do
fornecimento dos mesmos.
8.7 Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos ATLETAS para que auxiliem na
correção de eventuais problemas no fornecimento dos RESULTADOS, sem tempo definido e
obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de
realização do EVENTO.
8.8 A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os ATLETAS, o seu serviço de inscrição através
do site do EVENTO, sendo este site a única fonte oficial de fornecimento de RESULTADOS
(marketing@mmigo.com.br).
8.9 Reitera a ORGANIZAÇÃO que na hipótese de entrega de camisetas, tal ato caracterizará simples
cortesia. O tamanho escolhido poderá ser alterado/entregue pela ORGANIZAÇÃO de acordo com a
disponibilidade em estoque.
8.10 Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit.

8.11 Poderá a ORGANIZAÇÃO a seu critério criar uma área para exibição de produtos de seus
PARCEIROS comerciais. Poderá a ORGANIZAÇÃO formar convênio com Entidades sem fins
lucrativos e com o objetivo de arrecadar recursos para programas sociais através da sessão do espaço
destinado a exibição de produtos dos seus PARCEIROS comerciais.
9 - REGRAS DO EVENTO
9.1 A idade mínima exigida para a participação no EVENTO é de 18 anos, completos no ano da
realização do evento.
9.2 A CORRIDA terá duração máxima de 02h30min (duas horas e trinta minutos) sendo a área da
linha de Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este período.
9.3 O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será
convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a
ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor.
9.4 Somente poderão participar do EVENTO, ATLETAS que não estejam suspensos, ou que não
estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por Confederações ou Federações.
9.5 Poderão ser realizados exames antidoping para os ATLETAS participantes do EVENTO a critério
da ORGANIZAÇÃO, de acordo com a Norma 07 de Corridas de Rua da CBAt.
9.6 O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, mantendo-se não sendo
permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso
indicado. Tanto no sentido de ida quanto no sentido de volta o atleta deve manter-se sempre ao lado
direito da pista.
9.7 É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação
em movimento, exceto os pontos de abastecimento oferecidos pela própria ORGANIZAÇÃO, bem
como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO.
9.8 Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA.
9.9 A participação do ATLETA no EVENTO é individual.
9.10 O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO.

9.11 A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO ATLETAS especialmente
convidados.
10 - HIDRATAÇÃO E APOIO MÉDICO
10.1 Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos:
Postos de água: km 2,0 - km 4,0 – km 6,0 – km 8,0 – km 10,0 – km 12,0 - km 14,0 – km 16,0 – km 18,0
e chegada.
Deixe os copos utilizados no asfalto.
Lanche: chegada
Banheiros: largada, percurso e chegada.
Ambulâncias: largada, percurso e chegada.
Posto médico: Chegada.
Fisioterapia: chegada.
11 - TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
11.1 Ao realizar a inscrição para a 4ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE GOIÁS, estou de
acordo com o termo de responsabilidade.
Importante:
Declaro que:
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no EVENTO são de
minha total responsabilidade e/ou de meu Representante Técnico, Dirigente ou Coordenador de
Equipe.
• Li e estou plenamente de acordo com o REGULAMENTO do EVENTO, disponível na página de
internet no domínio www.meiamaratonagoias.com.br, declinando, expressamente, que todas as
normas e regras constantes são pautadas pelo equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar
futuramente não concordar com as mesmas.

• Participo deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
ORGANIZADORES, PATROCINADORES e REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado (a) para a participação, gozando de
saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este EVENTO, em virtude de qualquer
espécie de dano praticado contra quem quer que seja.
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados
durante a minha participação neste EVENTO.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de
arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de
divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros
EVENTOS, ou nas ações acima descritas realizadas pela Organização deste EVENTO e seus
PARCEIROS comerciais.
• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de
dados da Organização deste EVENTO, autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico
ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer
promoção ou ação promocional e programas de incentivo bem como comercial, desenvolvida pela
mesma e/ou por seus PARCEIROS.
• Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste
EVENTO; antes, durante ou depois do mesmo.
• Representante Técnico ou Coordenador de equipe, estou de acordo com o REGULAMENTO da prova
e com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e/ou local, nada tendo a
reclamar, ora ou futuramente, em razão de suas normas e regras, estando todas dentro da mais
cristalina boa fé e estrito bom senso.
• Declaro que a decisão e escolha de incluir e/ou excluir ATLETAS no referido EVENTO através do
sistema de treinador é de única e exclusiva responsabilidade do treinador. A ORGANIZAÇÃO se isenta
de qualquer decisão, avaliação pessoal ou direta junto ao ATLETA, ficando responsável o treinador
pela exatidão das informações, pois, se o ATLETA tem ciência de sua participação ou de sua inscrição
para o EVENTO, a responsabilidade será do mesmo e de seu treinador.

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do EVENTO, incluindo percurso e entrega
de kit, ou qualquer área de visibilidade no EVENTO voltada ao público, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos
pelos demais sem autorização por escrito da ORGANIZAÇÃO; e também, nenhum tipo de material ou
objeto que ponha em risco a segurança do EVENTO, participantes e/ou das pessoas presentes,
aceitando ser retirado pela ORGANIZAÇÃO ou autoridades das áreas acima descritas.
• 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 as
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 em qualquer tempo.
• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit
de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR,
CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do
REGULAMENTO da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do EVENTO, tendo
tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova, outorgando-as, expressamente,
plena validade, uma vez que pautadas por bom senso e boa fé.
• Declaro estar de acordo que, poderei receber da ORGANIZAÇÃO por mera liberalidade e/ou cortesia
o direito de escolher o dia e local da entrega de kit e o tamanho de camiseta (quando essas opções
estiverem disponíveis no processo de inscrição obedecendo aos critérios do item 4 deste
REGULAMENTO).
• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após sua inscrição e que é de
responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu
endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do EVENTO para verificar possíveis
modificações deste REGULAMENTO, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços
e/ou cortesias para sua participação no EVENTO.
• Caso seja oferecido pela ORGANIZAÇÃO o serviço de empréstimo do CHIP RETORNÁVEL (NÃO
DESCARTÁVEL) ou do “CHIP DESCARTÁVEL”, elaboração, fornecimento de resultados e/ou
divulgação e publicação dos mesmos, o participante fica ciente de que a responsabilidade do correto
uso do chip e instalação em seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a
passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e

os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a
ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento dos mesmos.
12 - RETIRADA DE CHIP
12.1 Caso ocorra, sempre por mera liberalidade da ORGANIZAÇÃO, o fornecimento do CHIP,
obedecidos os critérios deste REGULAMENTO, o mesmo será entregue, JUNTAMENTE COM O KIT.
12.2 Quando da retirada do CHIP, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais.
12.3 Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do CHIP.
12.4 O CHIP deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição especificada no envelope.
12.5 O uso do CHIP após ser entregue ao ATLETA é de responsabilidade do mesmo, pois a
ORGANIZAÇÃO não disponibiliza controle e fiscalização de uso deste equipamento, obedecendo o
item 4 deste REGULAMENTO.
13 - CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
13.1 A CLASSIFICAÇÃO dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (tempo /
ordem de chegada) e será publicada no site do EVENTO no informe “RESULTADOS” em conformidade
com este REGULAMENTO.
13.2 Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DO EVENTO todos os ATLETAS inscritos na
CATEGORIA PELOTÃO GERAL E ELITE.
13.3 Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DO EVENTO todos os ATLETAS inscritos na
CATEGORIA 10K e 5k individualmente.
13.4 A divulgação dos RESULTADOS no site do EVENTO poderá ser feita a partir de 72 horas após o
EVENTO.
14 - PREMIAÇÃO
14.1 DA PREMIAÇÃO:
14.1.1 Todo ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá uma
medalha de participação.

14.1.2 Na data da realização do EVENTO, somente receberão as premiações a que delas fizerem jus
(de forma extra oficial) os 10 PRIMEIROS ATLETAS (Masculino e Feminino) classificados da
CATEGORIA MEIA MARATONA 21K

e os 10 PRIMEIROS ATLETAS (Masculino e Feminino)

classificados da CORRIDA 10 KM.
14.1.3 Para as demais modalidades não haverá premiação com troféus e/ou dinheiro, pois são provas
participativas, apenas entrega de medalha para todos os ATLETAS que completarem a prova de
acordo com cada categoria.
14.1.4 Haverá cerimônia de premiação no pódio, entrega de troféus, 05 PRIMEIROS ATLETAS
(Masculino e Feminino) classificados da CATEGORIA MEIA MARATONA 21K e os 05 PRIMEIROS
ATLETAS (Masculino e Feminino) classificados da CORRIDA 10 KM, 05 PRIMEIROS ATLETAS
(Masculino e Feminino) classificados da CORRIDA 5 KM.
14.1.5 Nenhuma outra premiação, exceto a prevista no item 14.2, será entregue na data da realização
do EVENTO.
14.1.6 Quando fornecidos por parte da ORGANIZAÇÃO em conformidade com este regulamento, os
resultados extraoficiais do EVENTO, os mesmos serão divulgados a partir de 72h após o término da
Prova em seu respectivo site.
14.1.7 As premiações não são cumulativas.
14.1.8 Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para a premiação, deverão
encaminhar-se imediatamente à área de entrega das premiações para a entrega das mesmas.
14.1.9 As premiações de incentivo por objetivo atingido (incluindo-se troféus, medalhas especiais ou
qualquer outro tipo de premiação em dinheiro, veículos, motos ou bens de consumo), serão entregues
SOMENTE para o ATLETA.
14.1.10 Em caso de premiação em dinheiro, a mesma será depositada na conta corrente ou poupança
do ATLETA em forma de PIX, informada a ORGANIZAÇÃO, através do Documento de Solicitação de
Pagamento que o ATLETA receberá via e-mail no qual constam todos os procedimentos e prazos para
a efetivação do pagamento.

14.1.11 O prazo para o recebimento da premiação em dinheiro é de (60) dias após a divulgação dos
Resultados Oficiais do EVENTO pela ORGANIZAÇÃO, exceto em casos de exames antidoping, onde
o Resultado Oficial do EVENTO está vinculado a comunicação pela CBAt a ORGANIZAÇÃO.
14.1.12 Para premiações de troféus ou medalhas especiais, as mesmas serão entregues para o
ATLETA somente no dia do EVENTO.
14.1.13 Caso o ATLETA solicite que qualquer premiação seja entregue a terceiros, o mesmo deverá
anexar uma carta de autorização formal e com firma reconhecida em cartório, junto a uma cópia
autenticada do R.G. e CPF, para o e-mail marketing@mmigo.com.br, informando o ASSUNTO sobre
PREMIAÇÂO e no corpo do e-mail deverá conter a explicação sobre a sua ausência do recebimento.
14.1.14 Os ATLETAS que não retornarem a carta de premiação à ORGANIZAÇÃO em até 180 (cento
e oitenta) dias após o recebimento da mesma aceita que o valor da mesma seja doado a uma
Instituição Filantrópica que cuide de Pessoas com Câncer na cidade do EVENTO.
14.1.15 A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será
divulgada no site do EVENTO.
14.1.16 Não haverá envio posterior para os ATLETAS / EQUIPE que não estiverem presentes na
entrega dos TROFÉUS a que deles fizerem jus no dia do EVENTO.
14.2. PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MEIA MARATONA (PARA OS 21 KM /
MASCULINO)
14.2.1 Os 5 PRIMEIROS ATLETAS classificados da CATEGORIA PELOTÃO GERAL (MASCULINO)
receberão além da medalha de participação, um troféu ou uma medalha especial.
14.2.2 Os ATLETAS com colocação entre 1º e 5º lugares, receberão além da PREMIAÇÃO citada
acima, uma premiação de incentivo por objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Masculino

Valor

1º Lugar

R$ 10.000,00

2º Lugar

R$ 5.000,00

3º Lugar

R$ 3.000,00

4º Lugar

R$ 1.000,00

5º Lugar

R$ 1.000,00

Total

R$ 20.000,00

14.3 PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DA MEIA MARATONA (PARA OS 21 KM /
FEMININO)
14.3.1 As 5 PRIMEIRAS ATLETAS classificados da CATEGORIA PELOTÃO GERAL (FEMININO)
receberão além da medalha de participação, um troféu ou uma medalha especial.
14.3.2 As ATLETAS com colocação entre 1º e 5º lugares, receberão além da PREMIAÇÃO citada
acima, uma premiação de incentivo por objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Feminino

Valor

1º Lugar

R$ 10.000,00

2º Lugar

R$ 5.000,00

3º Lugar

R$ 3.000,00

4º Lugar

R$ 1.000,00

5º Lugar

R$ 1.000,00

Total

R$ 20.000,00

14.4. PREMIAÇÃO GERAL DA CORRIDA 10K MASCULINO
14.4.1 Os 5 PRIMEIROS ATLETAS classificados da CATEGORIA CORRIDA 10K (MASCULINO)
receberão além da medalha de participação, um troféu ou uma medalha especial.
14.4.2 Os ATLETAS com colocação entre 1º e 5º lugares, receberão além da PREMIAÇÃO citada
acima, uma premiação de incentivo por objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Masculino

Valor

1º Lugar

R$ 2.000,00

2º Lugar

R$ 1.000,00

3º Lugar

R$ 1.000,00

4º Lugar

R$

500,00

5º Lugar

R$

500,00

SubTotal

R$ 5.000,00

14.5. PREMIAÇÃO GERAL DA CORRIDA 10K FEMININO
14.5.1 As 5 PRIMEIROS ATLETAS classificados da CATEGORIA CORRIDA 10K (FEMININO)
receberão além da medalha de participação, um troféu ou uma medalha especial.

14.5.2 As ATLETAS com colocação entre 1º e 5º lugares, receberão além da PREMIAÇÃO citada
acima, uma premiação de incentivo por objetivo atingido conforme tabela abaixo:
Masculino

Valor

1º Lugar

R$ 2.000,00

2º Lugar

R$ 1.000,00

3º Lugar

R$ 1.000,00

4º Lugar

R$

500,00

5º Lugar

R$

500,00

SubTotal

R$ 5.000,00

15 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
15.1 Todo ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto receberá uma
medalha de participação.
15.2 Na data A SER INFORMADO, somente receberão as premiações a que delas fizerem jus (de
forma extra oficial) os ATLETAS classificados do 1º ao 10º lugares na CATEGORIA GERAL
MASCULINO E FEMININO, 1º ao 5º lugares na CATEGORIA CORRIDA 10K individualmente.
15.3 Haverá cerimônia de premiação no pódio, entrega de troféus, somente no dia do EVENTO, para
todas as CATEGORIAS.
15.4 As premiações não são cumulativas.
15.5 Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para premiação, deverão encaminharse imediatamente à área de entrega das mesmas.
15.6 Quando houver qualquer tipo de premiação em dinheiro, veículos, motos ou bens de consumo ou
de incentivo por objetivo atingido os valores apresentados referem-se ao total do desembolso a ser
efetuado pela ORGANIZADORA cabendo a cada ATLETA ganhador o pagamento dos tributos,
impostos, encargos, documentação e transferência.
15.7 As premiações de incentivo por objetivo atingido (incluindo-se troféus, medalhas especiais ou
qualquer outro tipo de premiação) serão entregues aos PARTICIPANTES a que delas fizerem jus, em
até 60 (sessenta) dias após a divulgação pela ORGANIZAÇÃO do RESULTADO oficial do EVENTO.

15.8 O RESULTADO oficial do EVENTO para os classificados de 1º ao 10º lugar MASCULINO e
FEMININO da CATEGORIA GERAL, independe da divulgação oficial por parte da FGAt ou de outra
autoridade competente do exame antidoping ou ainda qualquer outra restrição a ser atendida pela
ORGANIZAÇÃO.
15.9 A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será
divulgada no site do EVENTO.
15.10 Não haverá envio de troféus e medalhas para os ATLETAS / EQUIPE que não estiverem
presentes na entrega que será realizada no pódio, após o término da prova.
16 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
16.1 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação especial.
16.2 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, através do
marketing@mmigo.com.br.
16.3 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
16.4

As

dúvidas

ou

omissões

deste

REGULAMENTO

serão

dirimidas

pela

Comissão

ORGANIZADORA e/ ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões.
17 - TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES
17.1 Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais para montagem de tendas de Assessorias / Treinadores
de acordo com a disponibilidade de espaços na área da arena do EVENTO, desde que não interfira no
bom andamento da PROVA.
17.2 Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá solicitar o
remanejamento das tendas.
17.3 A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das
Assessorias, Treinadores, Empresas ou Clubes de Corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade.

17.4 Caso haja patrocínio conflitante com os PATROCINADORES do EVENTO, poderá a
ORGANIZAÇÃO solicitar que as Assessorias / Treinadores retirem sua (s) tenda(s).
17.5 As tendas não poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do EVENTO e a
ORGANIZAÇÃO sugere que as mesmas não ultrapassem os 20 metros quadrados.
17.6 Para verificar o local disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO para montar sua tenda, clique no botão
PERCURSO do site do EVENTO e verifique no MAPA DA ARENA.
17.7 A ORGANIZAÇÃO disponibilizará seguranças para a área destinada a montagem de tendas,
porém a mesma não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e objetos deixados no
seu interior.

Goiânia, 10 de Junho de 2022.

Associação Socio Cultural e Desportiva do Estado de Goiás.

