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CAPÍTULO I – A CORRIDA DE RUA 

  

Artigo 1º. A  2ª CORRIDA DO BANANAL, será realizada pela Prefeitura municipal 

de Governador Edison Lobão através da SEDEL no dia 13 de outubro de 2019 no 

distrito Bananal em Governador Edison Lobão - MA. 

 

Artigo 2º. O horário de largada da corrida será as 6h30min, com concentração de 

uma hora de antecedência em frente ao clube Espaço Mix. 

 

Parágrafo único – O horário de largada da corrida ficará sujeita às alterações em 

razão de eventuais problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de 

comunicação, suspensão no fornecimento de energia e outros fatores. 

 

Artigo 3º. A corrida será disputada na distância de 5 km, com percurso determinado 

pela organização do evento, onde o trajeto será fornecido aos atletas por mapa. 

 

Artigo 4º. A corrida terá duração de até 90 (noventa) minutos. 

 

Artigo 5º. A corrida será disputada nas categorias: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 

49 anos e 50 anos em diante, todas nos gêneros Masculino e Feminino na 

modalidade de 5 km.  

 

 

CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO 

 

Artigo 6º. Poderão participar da corrida o(a) competidor(a), aqui denominado(a) 

atleta, que realizar a inscrição até o prazo determinado e expressar concordância com 

as normas deste Regulamento. Limite de 150 atletas. 

 

Artigo 7º. As inscrições poderão ser realizadas, pelo formulário de inscrição na 

SEDEL em Ribeirãozinho e no link https://doity.com.br/2-corrida-do-bananal.  
 

Artigo 9º. O Atleta deve preencher o formulário e entregar 2kg de Alimentos não 

perecíveis. Se optar por fazer a inscrição online a taxa é R$ 10,00. 

 

- 16 a 29 anos: Leite em pó + Flocão; 

- 30 a 39 anos: Arroz + Feijão; 

- 40 a 49 anos: Óleo + Açúcar; 

- 50 anos em diante: Macarrão + Café. 

  

Artigo 10º. Realizando a inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento 

e assume total responsabilidade por sua participação no evento. 

 

https://doity.com.br/2-corrida-do-bananal


   
 

 

 

Artigo 11º.  As inscrições iniciarão no dia 09 de Setembro  e se encerram no dia 08 

de Outubro de 2019. 

Artigo 12º. A Comissão organizadora da prova poderá, a qualquer momento, 

suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em 

função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais. 

 

Artigo 13º. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição.  

 

Artigo 14º. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo o(a) atleta 

ser substituído(a) por outro(a), em qualquer situação. 

 

§1º O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por 

qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e 

qualquer responsabilidade da organização, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 

públicos. 

§ 2º Caso haja fraude comprovada, tal como: o atleta realizar desvio de percurso, 

carona em moto, carro ou outro transporte para se beneficiar, o atleta será 

desclassificado da corrida.  

 

Artigo 15º. De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo 

(Cbat), a idade mínima para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua 

é de 16 (quatorze) anos, com as seguintes restrições: 

I –Os atletas menores de 18 anos de idade NÃO poderão participar de corridas com 

percurso igual ou superior a 10 km; 

 

 

CAPÍTULO III – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA A CORRIDA 

 

Artigo 16º. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos meia 

hora de antecedência do horário definido para largada, quando serão dadas as 

instruções finais. 

 

Artigo 17º. A cada atleta será fornecido um número que deve ser usado visivelmente 

no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo 

passíveis de desclassificação o(a) atletas que não cumprirem esta obrigação. 

 

Artigo 18º. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, 

aclives ou declives que possam existir no percurso. A organização da corrida não se 

responsabilizará por possíveis defeitos nas ruas do percurso. Por conta disso, os 

atletas terão as informações das ruas que integram o percurso da corrida com 

antecedência. 

 



   
 

 

 

Artigo 19º. O(a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, de modo a impedir sua 

progressão, estará passível de desclassificação da corrida. 

 

Artigo 20º. Não será permitido ao atleta continuar a corrida que tenha voluntariamente 

deixado o percurso. 

 

Artigo 21º. O(a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for 

determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão 

Organizadora. 

 

CAPÍTULO IV – PREMIAÇÃO 

 

Artigo 22º. Todos os atletas devidamente inscritos que concluírem a prova receberão 

medalha de participação. 

 

 

 

 

 

Premiação em dinheiro - Categoria 16 a 29 anos 
(Masculino e Feminino) 

VALOR 

1° Colocado  M R$ 200,00/ F R$ 200,00 

2º Colocado  M R$ 150,00/ F R$ 150,00 

3º Colocado   M R$ 100,00/ F R$ 100,00 

Premiação em dinheiro - Categoria 30 a 39 anos 
(Masculino e Feminino) 

VALOR 

1° Colocado  M R$ 200,00/ F R$ 200,00 

2º Colocado  M R$ 150,00/ F R$ 150,00 

3º Colocado   M R$ 100,00/ F R$ 100,00 

Premiação em dinheiro – 40 a 49 anos 

(Masculino e Feminino) 

VALOR 

1° Colocado  M R$ 200,00/ F R$ 200,00 

2º Colocado  M R$ 150,00/ F R$ 150,00 

3º Colocado   M R$ 100,00/ F R$ 100,00 

Premiação em dinheiro  - 50 anos em diante 

(Masculino e Feminino) 

VALOR 

1° Colocado  M R$ 200,00/ F R$ 200,00 

2º Colocado  M R$ 150,00/ F R$ 150,00 

3º Colocado  M R$ 100,00/ F R$ 100,00 



   
 

 

 

CAPÍTULO V – CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS E SERVIÇOS DE APOIO 

 

Artigo 23º. O atleta é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua 

condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo 

da competição. 

 

Artigo 24º. A organização da prova não tem responsabilidade sobre o atendimento 

médico dos atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas 

pela participação na corrida. Porém, em cumprimento às normas da CBAt, será 

disponibilizado um serviço para atendimento emergencial aos atletas e para a 

remoção destes aos hospitais da rede pública de saúde. 

 

Artigo 25º. O(a) atleta ou seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização do 

evento de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste 

atendimento médico. 

 

Artigo 26º. Ao longo do percurso da corrida haverá postos de hidratação conforme 

determinado pela CBAt. 

 

 

CAPÍTULO VI – DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

 

Artigo 27º. O atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem e voz divulgada 

através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus à comissão organizadora 

e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos em qualquer tempo/data. 

 

 

CAPÍTULO VII – SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO 

ESPORTIVO 

 

Artigo 28º. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá 

determinar a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança 

pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por 

qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá 

designação de nova data para realização da corrida. 

§ 1º Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os 

riscos e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de 

segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer  

responsabilidade da organização. 



   
 

 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 29º. A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos atletas. 

 

Artigo 30º. As dúvidas ou solicitações de informações técnicas deverão ser enviadas 

via Whatsapp ou irem pessoalmente colher informações com a comissão 

organizadora do evento para que seja registrada e respondida a contento. 

 

Artigo 31º. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da 

corrida, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as 

mudanças pelas redes sociais. 

 

Artigo 32º. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela 

Comissão organizadora da corrida de forma soberana, não cabendo recurso destas 

decisões. 

 

Atenciosamente, 

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Comissão Organizadora 
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