
 
 

 
   

 

CIRCUITO NCOR DE CORRIDA DE RUA 

REGULAMENTO 

 1. A ETAPA DO CIRCUITO NCOR DE CORRIDA DE RUA será realizada no dia 04 de 

Agosto de 2018, na cidade de Itajubá-MG, nas distâncias de 3 Km, 5 Km e 10 Km, com 

participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS, devidamente inscritos, 

independentemente da condição climática. 

 

2. PROMOCÃO, APOIO e PATROCÍNIO. O Circuito Ncor de Corrida de Rua é a 

promotora do evento que terá o apoio do Kartódromo de Itajubá, da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer e da Guarda Municipal da Prefeitura de Itajubá. O patrocínio para o 

evento será das seguintes empresas: DPila, Fisiolinke, Unicred, Medleader, Fisiocenter, 

Hopshop, Pneusul, Cynthia Monteiro, Labclin, Lanza, Ló Automóveis, Rusticana, dentre 

outros.  

 

3. PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão participar da Etapa do Circuito Ncor de Corrida de Rua, atletas de 

ambos os sexos, a partir de 18 anos 

3.2 A Etapa do Circuito Ncor de Corrida de Rua será dividida nas categorias 

masculino e feminino para premiação individual.  

 

4. INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições serão limitadas a 500 (quinhentos) atletas sendo que estas poderão 

ser feitas no período de 10 de Maio de 2018 a 04 de Agosto de 2018 no local do evento, ou 

quando for completado o limite de inscrição.  

4.2 As inscrições podem ser realizadas na Clínica Ncor na Av. BPS 45, Bairro BPS, 

Itajubá-MG, pelo email: circuitoncordecorridaderua@hotmail.com ou pelos telefones (35) 

3623-4057 e (35) 3622-5878 ou ainda na Loja da Mattos Sports na Rua Nova 339.   

Núcleo Cardiológico de Itajubá 

Avenida BPS 45 

Bairro BPS, Itajubá-MG 

Tels: 3622-5878 
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4.3. No momento da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição 

impressa ou solicitar pelo email: circuitoncordecorridaderua@hotmail.com. Esta ficha 

deverá ser devolvida junto com a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

no ponto onde retirou a ficha ou então deverá ser entregue junto com o valor de inscrição à 

comissão organizadora até as 18:00 do dia 04/08/18 no local designado como ponto de 

partida da prova.    

4.4 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente à inscrição. 

4.5 O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, 

com letra legível e sem abreviaturas.  

4.6 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:  

a) 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, alimentação, seguro e quaisquer 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e 

depois do EVENTO.  

b) O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e está 

ciente de que devem consultar antecipadamente médico e professor de Educação 

Física, especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de 

rua.  

c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens 

de sua participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento 

através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.  

d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito 

oficialmente, devendo portar o número de peito.  

e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição 

deverá ser feita, por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos 

após sua divulgação.  

 

5. COMPETIÇÃO  

5.1 – A Etapa do Circuito Ncor de Corrida de Rua será realizada no dia 04 de 

Agosto de 2018 (sábado), sendo o Local da Largada e Chegada: Kartódromo do Parque 

Municipal de Itajubá e Horário de concentração dos atletas: a partir das 17h30. Horário da 

Largada: 19h  

5.2 As distâncias de 3 Km, 5 Km ou 10 Km deverão ser cumprida por todos os 

atletas de todas as categorias, se a finalidade for ganhar medalha 

5.3 Será desclassificado o atleta que:  

- Não cumprir rigorosamente o percurso;  

- Dificultar a ação de outros concorrentes;  

- Chegar sem o número de identificação;  

- Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;  

- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;  

- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida;  

- Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores;  

- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial.  

- Desrespeitar qualquer norma deste regulamento.  
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5.4 A competição será finalizada após 1h30min (uma hora e trinta minutos) da 

chegada do 1º (primeiro) colocado da prova 

 

6. PREMIAÇÃO  

6.1 Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:  

6.1 CLASSIFICAÇÃO: Somente serão classificados os atletas que 

completarem rigorosamente os percursos de 3 Km, 5 Km e 10 Km em, no máximo, 

1h30 (uma hora e trinta minutos) após a chegada dos primeiros colocados do 

percurso inclusive, e constarem da lista de classificação oficial. 

6.2 MEDALHAS: Somente terão direito à medalha de participação os 300 

(trezentos) primeiros atletas que completarem rigorosamente o percurso em, no 

máximo, 1h30 (uma hora e trinta minutos) após a chegada dos primeiros colocados 

do percurso inclusive, e constarem da lista de classificação oficial. Mas poderá 

haver medalhas extras caso se consiga apoio de mais patrocinadores e se houver 

mais inscritos. 

6.3 TROFÉUS: Para s seguintes categorias: 

6.3.1. Masculino e Feminino do 1º ao 5º lugar geral no percurso de 

10 Km.  

6.3.2. Masculino e Feminino do 1º ao 3º lugar no percurso de 5 Km 

de acordo com as seguintes faixas etárias: 18-25 anos, 26 a 35 anos, 36 a 45 

anos, 46-55 anos e > 55 anos.  

6.4. PREMIAÇÃO ESPECIAL Haverá premiação especial para os três 

primeiros colocados gerais no masculino e feminino: consulta e acompanhamento 

cardiológico com exames de check-up iniciais e acompanhamento com “treinador 

de corrida” POR UM PERIODO DE 3 MESES.  

6.5. PREMIAÇÃO ESPECIAL Haverá premiação especial em dinheiro para 

os três primeiros colocados gerais no masculino e feminino nos percursos de 3 Km e 

5 Km.   

6.6. Poderá ainda haver mais premiações especiais e sorteio de brindes de 

acordo com a arrecadação e parcerias efetuadas entre a Clínica Ncor e os possíveis 

patrocinadores.  

 

7. APURAÇÃO 

A Etapa do Circuito Ncor de Corrida de Rua será realizada com apuração de 

resultado por equipe especializada de apoio, sendo divulgado o “tempo real” do atleta.  

Obs. Este tempo é computado a partir do momento que o atleta cruza a linha Inicial 

da corrida e volta pela mesma linha na Chegada.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. A comissão organizadora do Circuito Ncor de Corrida de Rua, bem 

como seus PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 

do mesmo. 

8.2. A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação 

médica no período que antecede a competição.  



8.3. No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-

se de algo leve e estar bem hidratado.  

8.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, 

uma hora de antecedência.  

8.5 Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos 

fiscais e equipe de apoio. 

8.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância no local da 

largada, da chegada, preparada para prestar os primeiros socorros. 

8.7 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública. 

8.8 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de 

seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a materiais, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

ATLETAS, que venham a ser extraviados durante a sua participação no EVENTO.  

8.9 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio 

auxiliar, para alcançar qualquer tipo de vantagem.  

8.10 A Organização poderá, a qualquer tempo suspender, prorrogar prazos 

ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades / disponibilidades técnicas-estruturais sem aviso prévio. 

8.11 A ORGANIZAÇÃO indicará locais para montagem de tendas de 

assessorias / treinadores de acordo com a disponibilidade de espaços na área da 

arena do evento.  

8.12 A montagem das tendas deverá ser realizada no dia 04/08/2018 até as 

17:00, sendo de total responsabilidade do proprietário da tenda aspectos como 

manutenção e vigilância do material, isentando-se a ORGANIZAÇÃO de 

responsabilidades sobre isso.  

8.13 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.  

8.14 Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, a 

ORGANIZAÇÃO poderá solicitar que as assessorias / treinadores retirem sua (s) 

tenda(s).  

8.15 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  

8.16 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora.  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


