
REGULAMENTO GERAL DA CORRIDA DE RUA TV ALTEROSA DE LAVRAS- MG 
 

A PROVA E AS CATEGORIAS 

 
A CORRIDA TV ALTEROSA DE LAVRAS - MG é um evento esportivo que contemplará 
Corrida de Rua (5 Km e 10 km) 
 
 
1) Inscrições, valores, datas e local de inscrição: 
 
Kit - Camiseta do evento, medalha, chip e número de peito e artigos promocionais.  
 
Inscrições: até dia 10/10/2022 valor R$ 60,00. 
 
*Observação: 
Pessoas acima de 60 anos pagam metade do valor da inscrição 
O valor é o mesmo para todas as categorias. 

 
LOCAIS DE INSCRIÇÃO: As inscrições podem ser feitas pelo site 
https://www.asseemgeventos.com.br 

 
*Observação: A inscrição feita pelo site terá um acréscimo de R$ 3,90 - valor referente à 
geração do boleto. 

 

1.1 As inscrições encerram-se dia 10/10/2022 
1.2 Todos os inscritos receberão medalha personalizada do evento. 
1.3 No dia do evento não serão realizadas inscrições 
1.4 Após a data da prova não será realizada entrega do kit ou de parte dele. 
1.5 Na entrega do Kit, O ATLETA DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO COM FOTO. 
1.6 O local e a data da retirada dos kits serão divulgadas pelos organizadores em data 

prévia ao evento. 

1.7 O kit também poderá ser retirado no dia do evento Impreterivelmente  
até as 07:30h. 

 

2. O Evento: 

 

O evento CORRIDA TV ALTEROSA DE LAVRAS-MG, MG será disputado em 1 (um) 

dia, 16 DE outubro DE 2022, com largada a partir das 08:30 horas, local a definir 

 

 

2.1 Distâncias dos percursos:  
• Corrida de Rua 5 km  
• Corrida de Rua 10 km  
• Corrida Kids 

 
 
 
2.2 Horário das largadas (pontualmente): 

 

• Corrida de Rua 5 km  08:30 h  
• Corrida de Rua 10 km 08:30 h 



• Corrida kids 10;00 
 

 

3. CATEGORIAS: 

 
3.1 Os atletas poderão se inscrever optando entre as 2 (DUAS) CATEGORIAS: Corrida de 
Rua 5 km e Corrida de Rua 10 km. 
3.2 Haverá premiação geral em troféus para os 05 (cincos) primeiros colocados nos 10 km e 
nos 5 km, para os dois gêneros (masculino e feminino).  
3.3 Haverá pódio com premiação de troféu para os 3 (três) primeiros das subcategorias da 
Corrida de Rua 5 km e 10 km, tanto masculino como feminino. 

3.4 Será considerado a idade do atleta até o dia 31/12/2022 para a definição das categorias.  
3.5 Haverá premiação por equipe, sendo premiadas com troféus as três equipes que 
inscreverem mais participantes no evento, indiferente da colocação no final dos atletas na 
corrida. O nome da equipe terá que estar registrado no site, no ato da inscrição. 
 

  
3.6 Detalhes sobre as categorias para a corrida de 5 km: 

 
• Masculino / Feminino: 

 

• De 16 à 19 anos  
• De 20 à 24 anos  
• De 25 à 29 anos  
• De 30 à 34 anos 
• De 35 à 39anos 
• De 40 à 44 anos 
• De 45 à 49 anos  
• De 50 à 54 anos 
• De 55 à 59 anos  
• De 60 à 64 anos 
• De 65 à 69 anos  
• Acima de 70 anos  
 

 
3.7 Detalhes sobre as categorias para a corrida de 10 km: 

 
• Masculino / Feminino: 

 
• De 16 à 19 anos  
• De 20 à 24 anos  
• De 25 à 29 anos  
• De 30 à 34 anos 
• De 35 à 39anos 
• De 40 à 44 anos 
• De 45 à 49 anos  
• De 50 à 54 anos 
• De 55 à 59 anos  
• De 60 à 64 anos 
• De 65 à 69 anos  
• Acima de 70 anos  



• 3.8 Detalhes sobre corrida kids 
 
No dia do evento, sera separado as crianças por idade e distancia. 

 

 

4. INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS 
 
4.1 A prova é indicada para atletas amadores e profissionais. 

 
4.2 As inscrições para o Atletas serão realizadas mediante preenchimento de formulário 
online disponível no site (https://www.asseemgeventos.com.br). O atleta deverá preencher 
corretamente o formulário com seus dados pessoais, devendo se atentar para não cometer 
erros e preencher todos os campos. 
 
4.3 Após o preenchimento do formulário, o atleta realizará o pagamento via boleto (gerado 
automaticamente pelo sistema). 

 

4.4 A inscrição do atleta somente estará confirmada após o processamento do pagamento 

pelo banco, na opção de boleto bancário. O atleta receberá um e-mail de confirmação da 

inscrição. 
 
4.5 O atleta deverá monitorar a lista de inscritos disponível no site: 
(https://www.asseemgeventos.com.br) para confirmar se seu nome e categoria estão 
corretos e se realmente o nome está confirmado e, caso haja qualquer problema, fazer 
contato pelo e-mail asseemg@hotmail.com até a última quarta-feira anterior ao evento, data 
limite para a organização tomar as medidas necessárias. 

 
4.6 Em nenhuma hipótese será devolvido o valor de inscrição pago. Na eventualidade de o 
atleta não poder participar. Não será aceita a transferência de inscrição para outro atleta em 
nenhuma hipótese. 

 

4.7 É imprescindível que o atleta esteja inscrito para participar da prova dos 5 km e 10 km 
 
4.8 Ao se inscrever no Evento o atleta: 

 
a) Reconhece e assume integralmente os riscos de acidentes que podem ocorrer nestes 
tipos de evento, os quais são significativos e envolvem possibilidade de deslocamentos, 
luxações, fraturas, paralisia permanente e morte. Apesar de regras específicas, 
equipamentos e disciplina poderem reduzir os perigos inerentes, o atleta reconhece que 
persiste o risco de sérios danos; 

 
b) Autoriza o uso e divulgação da imagem e voz do atleta, seja por meio de fotos, vídeos e 
entrevistas, para veiculações em rádios, jornais, revistas, televisão, internet, redes sociais 
(Facebook, Instagram, etc.) e demais mídias para fins informativos, promocionais ou 
publicitários, pertinentes ao evento, sem acarretar ônus à organização, patrocinadores ou 
aos próprios meios de veiculação; 
 
c) Autoriza o uso do e-mail do atleta cadastrado no momento da inscrição para a utilização 
de mailing por parte exclusiva da organização; 
 
d) Declara que está em perfeitas condições de saúde para participar do EVENTO CORRIDA 
DE RUA TV ALTEROSA LAVRAS, MG. 

 



e) A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médica, no entanto haverá, 
para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e  
atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade será 
efetuado na rede pública sob responsabilidade desta.  

 
 
 

5.  EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS 

 
5.1 Recomenda-se que todos os participantes utilizem equipamento de segurança, 
garantindo segurança e proteção de todos os participantes para eventuais acidentes. 
 
 
6. KIT DO ATLETA 

 
6.1 TODOS os atleta inscritos receberão um kit que contém: 1 (uma) placa de identificação 
com chip de cronometragem (chip de cronometragem para todas as categorias), 1 (uma) 
Camiseta personalizada do evento, 1(uma) medalha personalizada do evento e brindes de 
patrocinadores da prova. Todo atleta receberá água do percurso. 
 
6.2 A retirada dos kits será realizada no dia que antecede o evento, que será divulgado com 

antecedência e no dia do evento, até as 07:30h (Impreterivelmente), e somente será 

autorizada a entrega do kit ao atleta que apresentar no ato da retirada um documento com 

foto. O kit poderá ser entregue por terceiros desde que apresente o documento original e o 

comprovante de inscrição. 

 
6.3 Após a data da prova não será realizada entrega do kit ou de parte do kit (ex.: somente a 
camiseta, brindes, etc.). A única oportunidade de retirada do kit e dos itens do kit será 
especificada uma data pela organização antes do evento. 
 
6.4 O Atleta deverá conferir o kit no ato da entrega, não serão aceitas reclamações de 
material e nem cadastrais após a entrega do kit.  
 
 

7.  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E CHIP DE CRONOMETRAGEM 

 
7.1 Todo atleta receberá em seu kit uma placa de identificação que deverá ser fixada no 
peito e também receberá um chip de cronometragem que deverá ser instalado no tênis. Não 
é permitida nenhuma adulteração na placa de identificação, como perfurações, 
customizações ou qualquer outra forma de descaracterização da placa de identificação, sob 
pena de desclassificação do atleta. 

 
7.2 Na hipótese de o Atleta perder a placa de identificação antes da largada, poderá requerer 
outra à organização mediante o pagamento de uma nova taxa de inscrição no ato. 
 
7.3 A placa de identificação (número de peito) e o chip de cronometragem não precisam ser 
devolvida no final do evento, porém deve ser apresentada para retirada da medalha. 
 
 

8. ALINHAMENTO, VISTORIA E LARGADA. 
 
8.1 Os horários de largadas de cada categoria serão da seguinte forma: Corrida de Rua 5 km 
08:30h e Corrida de Rua 10 km 08:30h. 



 
8.2 No momento do alinhamento os atletas deverão passar pela vistoria da cronometragem, 
sob risco de desclassificação. 
 
8.3 Não serão admitidas largadas posteriores. O atleta que decidir entrar no trajeto após a 
largada estará ciente que estará desclassificado e deverá devolver a placa de identificação 
no local de retirada dos kits. 
 
 

9. OS TRAJETOS 

 
9.1 Os trajetos serão em trânsito fechado até o momento em que o último atleta passar pelo 

local, sendo aberto após a passagem do mesmo.  Porém terão indicações claras dos locais 

de virada e condutores/balizadores durante todo o evento, e podem passar por estradas 

asfaltadas ou de blocos e um pequeno trecho de  terra, por vias, públicas, devendo o atleta 

atentar para as leis do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
9.2 A organização poderá alterar o trajeto sem prévio aviso, conforme seus próprios critérios, 
levando em consideração questões de segurança, por exemplo. 
 
9.3 Os participantes deverão acatar as determinações da organização do evento e dos 
condutores/balizadores. 

 
9.4 Os participantes serão acompanhados durante todo percurso por veículos da 

organização, agentes de trânsito motorizados da Administração Municipal e veículos da 

Guarda Civil Municipal. 

 
 

10. ÁREA DE APOIO 

 
10.1 Haverá um ponto de apoio no local da largada, com hidratação e banheiros químicos e 
também um ponto de apoio (hidratação) durante o percurso na corrida de 5 km. No percurso 
de 10 km haverá 3 pontos de apoio (hidratação) durante o percurso. 
 
10.2 O atleta não poderá receber apoio externo de qualquer natureza, podendo ser 
desclassificado nesta hipótese.  
 
10.3 Haverá uma ambulância fixa a fim de atender qualquer intercorrência. 
 
 

11.  HORÁRIO DE CORTE 
 
11.1 O horário limite para finalizar o trajeto é 10:30h. 
 
 

12. CLASSIFICAÇÃO E RANKING 

 
12.1 O critério de classificação de todas as categorias será pela ordem do menor tempo de 
cronometragem de prova.  

 
12.2 As premiações começarão a ser realizadas à partir das 10:30, no dia do evento, no 
ponto de concentração, de acordo como ranking geral. 

 



12.3 A divulgação dos resultados será anunciada no local de concentração do evento. 
Também serão divulgados os resultados no site (https://www.asseemgeventos.com.br), em 
até 2 (dois) dias após a realização do evento. 
 
 

13. CHEGADA E PREMIAÇÃO 

 
13.1 A chegada será realizada com a passagem obrigatória do atleta pela tenda da 
cronometragem. O atleta que não for registrado na cronometragem está automaticamente 
desclassificado. 

 
13.2 Os 5 (cincos) primeiros colocados no geral, na corrida dos 10 km e os 5 primeiros 
colocados no geral na corrida dos 5 km  masculino / feminino, receberão troféus. Os 3 (Três) 
primeiros colocados de cada categoria (Corrida de Rua 5 km e 10 km) subirão ao pódio para 
reconhecimento público, e receberão troféus. Haverá premiação por equipe, sendo 
premiadas com troféus as três equipes que inscreverem mais participantes no evento, 
indiferente da colocação no final dos atletas na corrida. O nome da equipe terá que estar 
registrado no site, no ato da inscrição. 
  
 
13.3 Observação: Não haverá duplas premiação.  

 
13.4 O pódio das categorias e a ordem de premiação das categorias serão informados no dia 
do evento. 

 
13.5 A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO do participante deverá ser apresentada ao final do 
evento para a retirada da medalha de participação. 

 
13.6 A decisão da organização do evento é soberana em relação aos dados registrados pela 
cronometragem. Nenhum outro dispositivo utilizado pelo atleta será levado em consideração 
para apuração do seu horário de chegada. 
 
 
14. EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
 
14.1 Em caso de acidentes durante a prova o atleta deverá informar a organização utilizando 
os meios à disposição no momento ou aos membros do staff que estarão acompanhando o 
trajeto para que a organização acione o resgate. 

 
14.2 No dia da prova, a organização disponibiliza 1 (UMA) unidades de ambulância, 
localizada no ponto de apoio, porém poderá se deslocar em caso de necessidade. 

 
14.3 O atleta que for resgatado pelos carros de apoio da organização será automaticamente 
desclassificado. 
 

15. CANCELAMENTO DA PROVA 

 
15.1 A organização poderá cancelar a prova por motivos de força maior (morte, acidente 
grave, condições meteorológicas que coloquem em risco os atletas, etc.) e estará isenta de 
qualquer indenização, porém devolverá o valor da inscrição para todos os atletas. Nesta 
hipótese, o atleta deverá solicitar a transferência dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis a 
partir da data da prova cancelada. 
 



16.  REGRAS DE CONDUTA DO ATLETA 

 
16.1 A organização do evento espera dos atletas atitudes que observem os preceitos ético-
esportivos, de amizade, respeito ao próximo, consciência ambiental, educação e gentileza. 
16.2 Por este motivo, não serão toleradas as atitudes descritas a seguir, sob pena de 
desclassificação imediata do atleta: 
 
a) Jogar lixo nas áreas públicas; 
 
b) Não obedecer a área de descarte de lixo delimitada pela organização (pontos de 

hidratação); 
 
c) Desacatar as orientações dos membros da organização; 
 
d) Ser rude ou grosseiro com os membros da organização ou fiscais de prova; 

 
e) Utilizar condutas antiéticas durante o percurso (como cortar caminho, derrubar outro 
competidor, etc.) 

 
f) NÃO PRECISA devolver o número de peito e o chip após a chegada, porém deve ser 
apresentado o número de peito para a retirada da medalha.  

 
g) Informar a organização na hipótese de desistência e resgate particular, por meio dos 
telefones da organização informados no início do evento; 

 
h) Tomar todos os cuidados com seus objetos pessoais, reconhecendo que a organização 
não se responsabiliza por objetos de atletas esquecidos e/ou deixados sob a 
responsabilidade dos staffs ou qualquer outra pessoa relacionada ao evento; 

 
i) Em caso de acidentes, estar ciente que a obrigação e responsabilidade da prova limitam-
se aos primeiros socorros prestados pelos profissionais à disposição no dia do evento e o 
encaminhamento do acidentado ao hospital mais próximo. A partir deste momento encerra-
se a responsabilidade da organização, devendo o atleta solicitar apoio particular de amigos e 
familiares, assumindo quaisquer outras despesas. O não atendimento das regras de conduta 
poderá ocasionar a desclassificação do atleta. 
 

17. Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela organização do evento. 
 

 

18. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
18.1 Todo atleta inscrito no evento aceita os termos deste Regulamento, o que é 

realizado no ato do preenchimento do formulário de inscrição. 
 

18.2 Todos os atletas estarão assegurados pela Vinhas Oliveira Seguradora. 
 
 
CONTATO DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO: 
 
Teel Ávila (35) 987127477 
 
 
 


