REGULAMENTO – 2014

1 – EVENTO:
1.1 - O EVENTO “DIA DE SAÚDE” apresenta caráter esportivo social dirigido ao público
praticante de corrida de rua e tem por objetivo conscientizar a população dos
benefícios da prática esportiva.
Consiste o EVENTO “DIA DE SAÚDE” em uma corrida com largada e chegada no
estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia - Goiás, com percurso de 10km,
5km e Corrida infantil para crianças e adolescentes de 0 a 13 anos com percursos de
30m a 1,2km. Conforme pode ser consultado no site: www.veloxsports.com.br.

2 - DATA, LOCAL E HORÁRIO:
2.1 - O EVENTO será realizado no dia 22 de março, sob qualquer condição climática,
com previsão de largada para os seguintes horários:
09:00h para a largada das provas infantis – categoria de 0 a 13 anos.
19:30h para a largada das provas principais – categoria 5k e 10k

2.2 - Os atletas deverão comparecer ao local de largada com 01 (uma) hora de
antecedência para concentração e aquecimento.

3 – CATEGORIAS:
3.1 - O EVENTO é composto por duas categorias adultas (masculino/feminino):
10 K - corrida com percurso de 10km para atletas com idade mínima de 18
anos;
5 K - corrida com percurso de 5km para atletas com idade mínima de 16 anos;

3.2 – Categorias Infantis (masculino/feminino):


Fraldinha (0 - 2 anos) – 30 metros (obrigatório a presença do responsável na
pista)



Nascidos em 2011 – 50 metros (obrigatório a presença do responsável na pista)



Nascidos em 2010 – 80 metros;



Nascidos em 2009 - 100 metros;



Nascidos em 2008 – 150 metros;



Nascidos em 2007 – 200 metros;



Nascidos em 2006 e 2005 – 400 metros;



Nascidos em 2004 e 2003 – 600 metros;



Nascidos em 2002 e 2001 anos – 1.200 metros.

3.3 – O ATLETA deverá optar no ato da inscrição pela categoria pela qual irá
concorrer, não sendo admitida a alteração no dia da corrida, sob pena de
desclassificação.

4 – INSCRIÇÕES:
4.1 - Para a participação no EVENTO, o ATLETA deverá efetuar inscrição até o dia 17 de
Março na Unimed Corretora (telefone: 3216-8700), situada na Av. T-9, Q- G19, L- 21,
n°276, Setor Marista ou através do site www.veloxsports.com.br
Unimed Corretora – Segunda à Sexta – feira, das 8:00 às 18:00 horas (sem
intervalo para almoço).

4.2 - Para a inscrição, o ATLETA ou seu responsável legal deverá:
Estar munido de CPF, nome completo, data de nascimento, endereço, telefones
e e-mail;
Preencher corretamente e/ou conferir a ficha de Inscrição eletrônica do
evento;

Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 (por atleta) para
adultos e R$ 25,00 (por atleta) para categoria infantil (valor infantil sem
desconto).
Conveniados da Unimed com (com cadastro regularizado) que efetuar inscrição
na Unimed Corretora pagará o valor de R$60,00.
Atletas federados que efetuarem inscrição na FGAt terá inscrição no valor de
R$60,00.

4.3 - Os médicos cooperados da UNIMED GOIÂNIA serão isentos da taxa de
inscrição, a qual será custeada integralmente pela Unimed Goiânia, razão pela qual
só poderão formalizar a inscrição no Departamento de Relacionamento com o
Cooperado - DRC, situado no 2º andar da sede da Unimed Goiânia, localizada na
Praça Gilson Alves de Souza (Av. T-7 esq. c/ T-1), nº 650, Setor Bueno, em Goiânia –
Goiás de segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas.

4.4 - De acordo com o artigo 23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso),
atletas de ambos os sexos com mais de 60 anos têm direito a desconto de 50%
(cinquenta) no valor da inscrição.

4.5 - O número de inscrições é limitado a 2.500 (dois mil e quinhentos) atletas, sendo
2.200 (dois mil e duzentos) inscrições destinadas aos adultos e 300 (trezentos) para a
prova infantil.

4.6 - As informações no preenchimento do cadastro eletrônico para a inscrição é de
TOTAL responsabilidade do atleta, devendo conter todos os dados solicitados de forma
legível.

4.7 - A ORGANIZAÇÃO do EVENTO não se responsabilizar pelo preenchimento
incorreto ou incompleto do cadastro e nem admitirá recurso interposto pelo atleta
que vier a ser prejudicado por incoerência em seus dados.

5 - KITS DE PARTICIPAÇÃO:
5.1 - O ATLETA inscrito receberá o KIT do ATLETA, nos termos deste regulamento, o
qual é composto de:
Camiseta comemorativa;
Sacola comemorativa;
Número de peito;
Chip de Cronometragem;
Medalha de participação APENAS para o ATLETA que completar a prova.

5.2 - ENTREGA DE KIT:
LOCAL: a definir
DATA: a definir
HORÁRIO: a definir

5.3 - Para retirar o KIT do ATLETA é necessário apresentar:
Documento de Identidade do ATLETA, sob pena de não recebimento, e
COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

5.4 - O chip de cronometragem estará guardado dentro de um pequeno envelope,
devendo ser observadas as seguintes informações:
Deverá ser amarrado no cadarço do tênis do ATLETA no dia da prova;
Deverá obrigatoriamente ser devolvido após o término da prova;
O chip não devolvido será cobrado pela ORGANIZAÇÃO do EVENTO ao preço de
R$100,00 por unidade.
A ORGANIZAÇÃO fornecerá camiseta comemorativa do EVENTO sem a
obrigatoriedade de disponibilização do tamanho solicitado pelo ATLETA no ato
da entrega de kit.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS DO EVENTO:
a. O ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e declara a sua
concordância integral com o REGULAMENTO.
b. O ATLETA DECLARA 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.
c. A inscrição do ATLETA é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de
transferência da inscrição para outro ATLETA.
d. A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelo reembolso
do valor da inscrição.
e. O ATLETA AUTORIZA os organizadores, patrocinadores, apoiadores,
realizadores e parceiros, a lhe enviar, a qualquer tempo, no endereço
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eletrônico ou físico ou qualquer outro fornecido, informativos, mala direta ou
qualquer outro tipo de correspondência.
A participação do ATLETA no EVENTO implica na cessão de todos os direitos de
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando este ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida, em qualquer tempo,
com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia.
É de inteira responsabilidade do ATLETA as despesas com transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por qualquer atendimento à saúde
decorrente do EVENTO, no entanto disponibilizará serviço de remoção
terrestre nas situações emergenciais exclusivamente ao ATLETA, que estiver
participando do EVENTO, ficando ao encargo deste as despesas com a
assistência à saúde necessária durante o trajeto e a sua continuidade.
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá fazer opção 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 conseqüências desta
decisão.
A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos participantes.
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, sanitários e guardavolumes na região da LARGADA e CHEGADA.
A ORGANIZAÇÃO recomenda que NÃO sejam depositados no Guarda-Volumes
objetos de valor, tais como, dinheiro, relógios, roupas ou acessórios de alto
valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de
crédito etc.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no
Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova.
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.
A ORGANIZAÇÃO recomenda rigorosa avaliação médica prévia para todos os
ATLETAS, inclusive a realização de teste ergométrico.
Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo
proibido pular as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no
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momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer
pretexto, com a pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
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 do mesmo.
Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender o EVENTO por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de
força maior.
O ATLETA que em qualquer momento deixar de atender às regras descritas
neste REGULAMENTO poderá ser DESCLASSIFICADO deste EVENTO.
É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, que deverá ser fixado na frente da
camiseta do ATLETA, sendo que qualquer mutilação deste número implicará na
DESCLASSIFICAÇÃO do ATLETA.
A ORGANIZAÇÀO reserva-se o direito de alterar qualquer dos itens deste
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO
informando estas alterações na retirada do KIT do ATLETA.
A montagem das tendas das academias será PERMITIDA APENAS no dia do
EVENTO das 8:00h até às 15:00h.
Não será permitido tendas concorrentes aos principais patrocinadores da
prova.
Todos os itens desse regulamento estão em acordo com as regras e normas das
CBAt e da federação de atletismo do estado de Goiás, sendo que as questões
não especificadas neste serão regulamentadas por essas entidades.

7 – RESULTADOS:
7.1 - Os resultados serão divulgados imediatamente após o término da prova no local
das provas e no site.

8 – PREMIAÇÃO:
8.1 - A premiação das provas será efetuada da seguinte forma:
Premiação Geral 10 K: Masculino e Feminino
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados com troféus e eventuais brindes.
Premiação 1º Lugar: Troféu

Premiação 2º Lugar: Troféu
Premiação 3º Lugar: Troféu

Premiação Geral 5 K: Masculino e Feminino
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados com troféus e eventuais brindes.
Premiação 1º Lugar: Troféu
Premiação 2º Lugar: Troféu
Premiação 3º Lugar: Troféu

Premiação Geral 10k para médicos cooperados: Masculino e Feminino
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados com troféus e eventuais brindes.
Premiação 1º Lugar: Troféu
Premiação 2º Lugar: Troféu
Premiação 3º Lugar: Troféu

Premiação Geral 5k para médicos cooperados: Masculino e Feminino
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados com troféus e eventuais brindes.
Premiação 1º Lugar: Troféu
Premiação 2º Lugar: Troféu
Premiação 3º Lugar: Troféu

Premiação faixa etária 10K: Masculino e Feminino
Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados com troféus e eventuais brindes.
18 – 29 anos
30 – 39 anos
40 – 49 anos
50 – 59 anos
Acima de 60 anos

Premiação PNE Andante: Masculino e Feminino
Será premiado apenas o primeiro colocado com troféu e eventuais brindes
Premiação 1º Lugar: Troféu

Premiação PNE Cadeirante: Masculino e Feminino
Será premiado apenas o primeiro colocado com troféu e eventuais brindes
Premiação 1º Lugar: Troféu

Premiação Maiores academias:
Premiação 1º Lugar: Troféu
Premiação 2º Lugar: Troféu
Premiação 3º Lugar: Troféu

8.2 - SÓ SERÃO PREMIADOS NO PALCO AS CATEGORIAS GERAL E MÉDICOS COOPERADOS.
8.3 - NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA PARA AS CATEGORIAS 5K E
INFANTIL.

8.4 - Será exigido documento de identidade no ato da premiação, sendo que o ATLETA
que não apresentá-lo terá a sua premiação suspensa até que apresente o documento.

9 – ACIDENTES:
9.1 - A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por acidentes que por ventura possam
ocorrer, antes, durante ou após a competição, prestando apenas os primeiros socorros
que se fizerem necessários, nos termos previstos neste Regulamento.

10 – DESCLASSIFICAÇÃO:
10.1 - Será desclassificado o atleta que:
Agredir física ou verbalmente qualquer membro da ORGANIZAÇÃO do EVENTO;
Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou calçadas);
Ultrapassar dentro do funil de chegada;

Chegar novamente em frente ao funil de chegada após haver concluído a
prova;
Cometer qualquer tipo de atitude anti-desportiva;
Desobedecer qualquer outra disposição deste Regulamento que prescrever
esta penalidade.

11 - CASOS OMISSOS:
11.1 - Todo e qualquer contratempo a que ocorrer será analisado pela Comissão
Organizadora, a qual divulgará as suas resoluções, não cabendo recursos contra suas
decisões.

