
REGULAMENTO DA CORRIDA DO VERDÃO 2019 

 

1.  DA PROVA 

 

1.1. O evento descrito no presente regulamento, é organizado 
exclusivamente pela LOGIKA ESPORTES CONSULTORIA E REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS EIRELI. 

A prova para pedestres, ora denominada “Corrida do Verdão”, 
realizar-se-á no dia 3 de novembro de 2019, em Goiânia, por 
atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos, em 
observância as regras abaixo pactuadas: 
 
1.2. A “Corrida do Verdão” ocorrerá independentemente da 
condição climática no dia previsto para realização do evento. 
 
1.3. A largada do evento está prevista para ocorrer nas 
imediações do C.T. do Goiás Esporte Clube, próximo ao parque 
anhanguera em Goiânia. 
 

2. DAS CATEGORIAS  

2.1 Cada atleta poderá inscrever-se em apenas uma categoria 
dentre as opções abaixo: 

 

a) Masculina 6 KM, percurso de 6 km, individual; 

b) Masculina 12 KM, percurso de 12 km individual; 

C) Feminina 6 KM, percurso de 6 km individual; 

d) Feminina 12 KM, percurso de 12 km individual. 

 

2.2 Não será permitida a participação de menores de 16 anos, 
e a idade considerada será a do dia do evento e não da 
inscrição. 

 

3. REGRAS GERAIS 

 

3.1 Ao participar da “Corrida do Verdão”, o atleta assume 
total responsabilidade pelos dados fornecidos aos 
organizadores do evento no momento da inscrição, além de 



aceitar e acatar completamente os termos desse regulamento, 
assumindo integralmente despesas de transporte, hospedagem, 
alimentação ou outra qualquer inerente a sua participação no 
evento em destaque. 

 

3.2 Ao participar da “Corrida do Verdão”, o Atleta cede todos 
os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito 
de arena, renunciando desde já em caráter irrevogável e 
irretratável a qualquer renda que venha ser auferida pela 
Organização do Evento, com a utilização dos referidos 
direitos, seja em que meio de comunicação for, e/ou em 
matérias promocionais, de divulgação, internet, redes 
sociais, em qualquer mídia e em qualquer tempo. 

 

3.3 A organização do evento, disponibilizará local para 
atendimento emergencial aos atletas, serviço de apoio médico 
com ambulância, para prestar um primeiro atendimento e 
realizar eventuais remoções para hospitais da rede pública, 
sem que a organização do evento tenha quaisquer 
responsabilidade com relação ao referido atendimento. 

 

3.3.1 A Organização não se responsabiliza por quaisquer 
despesas médicas e/ou hospitalares que o atleta participante 
venha a incorrer antes, durante ou depois da participação da 
“Corrida do Verdão”. 

 

3.3.2 Em caso de necessidade de remoção para atendimento 
hospitalar, o Atleta ou seu acompanhante poderá optar para 
o encaminhamento para outro sistema de atendimento médico 
(remoção/atendimento médico/transferência par outro 
hospital, entre outros), estando a organização do evento 
livre de qualquer responsabilidade direta ou indireta, sobre 
o atendimento prestado.  

 

3.4 A segurança da “Corrida do Verdão”, será realizada por 
equipe terceirizada com apoio de órgãos públicos 
competentes, havendo monitoramento para orientação dos 
atletas ao longo do percurso, por meio de agentes de 
trânsito. 

 



3.5 Será disponibilizado pela organização do evento, 
sanitários e guarda volumes, na região da largada/chegada, 
para utilização durante o o evento. 

 

3.5.1 Não é recomendado deixar objetos de valor no guarda 
volumes, uma vez que a organização não se responsabiliza por 
eventuais extravios, por ser um serviço gratuito, visando 
somente dar maior comodidade aos participantes. 

 

3.6 Não haverá reembolso de nenhum valor correspondente a 
equipamentos/acessórios utilizados pelos atletas durante a 
“Corrida do Verdão”. 

 

3.7 A Organização recomenda que todos atletas inscritos na 
“Corrida do Verdão”, realizem exames e avaliações médicas 
previas, especialmente a realização de teste ergométrico. 

 

3.8 Os acessos às áreas de Largada/chegada estarão 
sinalizados, sendo expressamente proibido pular grades, ou 
outras marcações que delimitem as áreas especialmente as da 
pista de corrida. 

 

3.9 A organização da “Corrida do Verdão, bem como seus 
parceiros, patrocinadores e apoiadores não se 
responsabilizam por eventuais danos causados por atletas ao 
patrimônio público ou privado de terceiros, nem a outros 
atletas, sendo os eventuais prejuízos de responsabilidade 
exclusiva do atleta que der causa ao dano. 

 

3.10 Qualquer reclamação quanto ao resultado extraoficial da 
prova deverá ser feito por escrito e entregue a comissão 
organizadora localizada na tenda de cronometragem, ou em até 
30 dias após o evento junto a empresa organizadora. 

 

3.11 Poderá a Organização suspender ou adiar a “Corrida do 
Verdão”, por questões de segurança pública, atos públicos, 
vandalismo, razões de força maior. Nesses casos a organização 
buscará uma nova data e reembolsará no prazo de 60 dias os 
atletas que não puder ou não quiserem participar do evento 
nesta nova data. 



 

3.12 O Atleta que descumprir a regras desse regulamento, 
poderá ser desclassificado da competição, cabendo ao mesmo 
a oportunidade de recorrer por meio de requerimento por 
escrito endereçado a organizadora do evento. 

 

3.13 Todo Atleta declara que participa da “Corrida do Verdão” 
por livre e espontânea vontade, declarando que encontra-se 
em bom estado de saúde e apto a participar do evento, 
obrigando-se a preencher corretamente, responsabilizando-se 
pela veracidade das informações contidas na ficha de 
inscrição. 

 

3.14 A inscrição é ato pessoal e intransferível. 

 

3.15 O Atleta poderá solicitar o cancelamento da inscrição, 
independentemente do motivo, desde que apresente a 
desistência com até 20 (vinte) dias de antecedência para a 
realização da prova. A Organização poderá descontar do valor 
pago na inscrição taxas de boleto ou cartão de crédito ou 
débito, além de uma taxa de desistência (taxa de serviço 
para administração de processo de reembolso) de 15% do valor 
pago. 

 

3.16 A administração não realizará qualquer reembolso ou 
entrega de kit após a realização do evento. 

 

3.17 Ao se inscrever no evento, o Atleta concorda em ceder 
seu endereço eletrônico e físico para a Organização, 
parceiros e patrocinadores, que poderão utiliza-los para 
fins de mala direta, informativos ou qualquer outra 
modalidade de correspondência. 

 

3.18 O Atleta deverá fixar na frente de sua camiseta o número 
de inscrição (número de peito) fornecido pela organização.  

 

3.19 Faz-se obrigatória a utilização do número de peito pelo 
atleta no dia da “Corrida do Verdão”. 

 



3.20 O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais de 
largada é de responsabilidade exclusiva do participante. 

 

3.21 A Organização se reserva o direito de realizar qualquer 
alteração no presente regulamento. Eventuais alterações 
serão informadas aos participantes por meio de informativos 
eletrônicos (e-mail), no site www.corridadoverdao.com , ou 
no momento da retirada do kit. 

 

4. Kit da prova  

 

4.1 Ao se inscrever na “Corrida do Verdão”, e pagar a taxa 
de inscrição, cada atleta terá direito, além de utilizar 
toda a estrutura fornecida pelos organizadores do evento a 
um Kit da prova. 

 

4.2 Cada Kit conterá:  

- Numero de Peito (uso obrigatório no evento); 

- Chip de cronometragem (uso obrigatório no evento); 

- Camiseta da “Corrida do Verdão” (uso não obrigatório no 
evento); 

- Sacola ou sacochila da “Corrida do Verdão (uso não 
obrigatório no evento). 

 

4.2.1 Caso haja o interesse de algum patrocinador, brindes 
fornecidos por esses poderão ser incluídos no Kit da prova. 

 

4.3 Eventuais premiações, bonificações e troféus entregues 
aos atletas com melhores resultados, não se constituem como 
parte integrante do KIT. Tais premiações, caso ocorram, serão 
encaradas como mera liberalidade dos organizadores do 
evento. 

 

4.4 Os Kits deverão ser retirados exclusivamente nas datas 
e locais previamente determinados pelos organizadores. Não 
haverá entrega de Kits no dia da “Corrida do Verdão”.  

 



4.5 A organização disponibiliza para contatos com os atletas 
o serviço de “fale conosco” através do site 
www.corridadoverdao.com , sendo este site a única forma 
oficial de fornecimento de resultados da prova. 

 

4.6 O atleta deverá escolher o tamanho de sua camisa no 
momento da inscrição na prova. Não haverá troca de tamanhos 
no momento da entrega/retirada do Kit. 

 

5. Das Inscrições 

 

5.1 As inscrições para a Corrida do Verdão serão feitas 
através do site www.corridadoverdao.com , com limite máximo 
de 3500 atletas inscritos. 

 

5.2 As inscrições para a Corrida do Verdão poderão ser 
realizadas até o dia 30/10/2019, e terão os seguintes 
valores: 

a) Público em geral, R$ 100,00 (cem reais), além da taxa de 
conveniência cobrada pelo site; 

b) Sócios torcedores e sócios do Goiás Esporte Clube 
adimplentes e de qualquer modalidade, terão 10% de desconto 
sobre o valor da inscrição, além da taxa de conveniência 
cobrada pelo site; 

C) em atenção ao estatuto do idoso, maiores de 60 (sessenta) 
anos terão direito a 50% de desconto, não cumulativos a 
outros descontos, e deverão pagar também a taxa de 
conveniência cobrada pelo site. 

 

5.3 as formas de pagamento estão disponibilizadas no site 
corridadoverdao.com e são: Boleto Bancário e cartão de 
credito, debito e via plataforma Paypal (todas sujeita a 
disponibilidade técnica). 

 

5.4 A inscrição somente se efetivará com a confirmação do 
pagamento, seja através da compensação do boleto bancário ou 
da autorização da administradora de cartão de crédito, debito 
ou Paypal. 

 



5.5 Para todos os efeitos a data de inscrição, a ser 
considerada, será a da confirmação do pagamento, e não a do 
preenchimento da respectiva ficha. 

5.6 O comprovante de pagamento de inscrição é um documento 
único, não tendo a organização cópia deste para quaisquer 
fim.  

 

5.7 A concessão de cortesias para qualquer fim, é mera 
liberalidade da organização do evento, que poderá concede-
las a qualquer tempo sem necessidade de justificava. 

 

6. Da Retirada do KIT 

 

6.1 A entrega/retirada dos Kits será realizada nos dias 1 e 
2 de novembro, em local e horários a serem determinados e 
divulgados pela organização. 

 

6.2 Para retirar o Kit o atleta deverá apresentar:  

- Documento de identidade oficial com foto; 

- Comprovante pagamento da taxa de inscrição; 

 

6.3 Na hipótese do kit ser retirado por terceiros, deverá o 
mesmo além de apresentar os documentos do item 6.2, uma cópia 
autenticada do documento de identificação oficial com foto 
do Atleta. 

 

7. Termo de responsabilidade 

 

7.1 Ao realizar sua inscrição na “Corrida do Verdão”, o 
atleta declara que: 

 

-Todos os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para 
efetivar a inscrição são verdadeiros e de sua total 
responsabilidade e/ou de seu representante técnico, 
dirigente ou coordenador de equipe, se for o caso; 



-Leu e está ciente e de acordo com todo regulamento da 
Corrida do Verdão, disponível na página da internet 
www.corridadoverdao.com , declarando expressamente estar de 
acordo com todas as normas e regras, renunciando desde já a 
alegar futuramente desconhecimento das mesmas; 

- Participa do evento Corrida do Verdão de livre e espontânea 
vontade; 

- Declara estar ciente de seu estado de saúde e apto e 
capacitado a participar da Corrida do Verdão, gozando de 
plena e perfeita condição de saúde tendo treinado 
adequadamente para o evento. 

- Isentará a Organização de qualquer responsabilidade por 
danos pessoais, materiais causados por si, ou a quem quer 
que seja durante a participação na Corrida do Verdão. 

 - Cede todos os direitos de utilização de imagem (inclusive 
direito de arena), renunciando desde já a qualquer 
recebimento que por ventura venha a entender ter direito, 
por meio de materiais de publicidade, divulgação, 
propaganda, informativos, transmissões em meios de 
telecomunicações, internet e redes sociais, clipes, 
materiais jornalísticos de qualquer natureza, promoções 
comerciais, vídeos, filmes e fotos, em ações a serem 
implementadas pelos organizadores, ou seus parceiros e 
patrocinadores. 

- Tem ciência e concorda que ao participar da Corrida do 
Verdão está sendo incluído no banco de dados da Organização, 
autorizando-a desde já a enviar ao seu endereço eletrônico 
ou físico qualquer tipo de correspondência, informativo, 
promoção comercial, mala direta, ou outra de qualquer 
natureza, desenvolvida pela organização ou parceiros e 
patrocinadores. 

- Assume todas as despesas de locomoção, viagem, hospedagem, 
alimentação, traslados, seguros, assistência médica, e 
outras de qualquer natureza necessárias para a participação 
na Corrida do Verdão, antes, durante ou depois da prova. 

- Concorda em não utilizar nos locais de concentração, 
aquecimento, percurso e entrega/retirada de kits nenhum 
material promocional seja ele de natureza política, 
religiosa, publicitária ou relativa a qualquer outro clube 
de futebol que não seja o Goiás Esporte Clube, e ainda nenhum 
tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do 
evento ou dos Atletas ou de qualquer pessoa presente, estando 



sujeita a ser retirada da área do evento pela organização ou 
autoridades competentes.  

- Está ciente que todo o serviço prestado pela Organização 
somente estará disponível após a confirmação do pagamento. 

 

8. Dos Resultados e Premiação 

 8.1 Os resultados da prova estarão disponíveis no website 
www.corridadoverdao.com , em até 48 horas do término da 
mesma. 

 

8.2 Os três primeiros colocados em cada modalidade na 
categoria masculina e feminina, receberão premiação no pódio 
logo após o evento. 

 

8.3 Não haverá classificação por faixa etária, somente nas 
categorias 6 e 12 Km, masculino e feminino. 

 

8.4 Todos os Atletas que completarem a Corrida do Verdão na 
conformidade desse regulamento receberão medalha de 
participação. 

 

8.5 Os três primeiros colocados nas modalidade 6 Km, 
masculino e feminino e 12 Km masculino e feminino, receberão 
também um troféu, em cerimônia a ser realizada logo após o 
evento. Caso os vencedores não compareçam para receber a 
premiação, não haver entrega ou envio posterior a prova. 

 

8.6 Não haverá qualquer tipo de bonificação em dinheiro. 

 

8.7 As premiações só poderão ser recebidas pelos Atletas, 
não podendo ser entregues a terceiros, ainda que 
procuradores, ou autorizados pelo Atleta. 

 

9. Das Tendas 

 



9.1 A Organização do evento poderá a seu critério ceder 
tendas as acessórias de corridas parceiras mediante acordo 
prévio. 

9.2 Tais tendas poderão ser retiradas ou remanejadas por 
questões técnicas e operacionais a critério da organização. 

9.3 A responsabilidade por divulgação de marcas nas tendas 
é de responsabilidade exclusiva das assessorias, não podendo 
em hipótese alguma haver divulgação de marcas concorrentes 
a eventuais parceiros e patrocinadores da  “Corrida do 
Verdão”. 

9.4 A Organização poderá ceder tendas a parceiros e 
patrocinadores que poderão a seu critério restringir sua 
utilização seus cliente/sócios e/ou parceiros. 

9.5 A Organização não se responsabiliza pelo qualidade de 
eventuais serviços/produtos ofertados pelas tendas 
parceiras, seja de patrocinadores e parceiros ou de 
assessorias. 

 

10.Disposições Finais 

 

10.1 A organização se reserva o direito de modificar o 
presente regulamento sem notificação prévia, informando aos 
atletas qualquer alteração através do site 
www.corridadoverdao.com . 

 

10.2 Qualquer dúvida ou requerimento técnico ou sobre 
resultados deverá ser encaminhado a organização, que 
decidirá a questão da maneira mais justa e rápida possível. 

 

10.3 Elege-se o foro de Goiânia, comarca da capital, como o 
próprio e único para dirimir eventuais litígios decorrentes 
desse regulamento, em detrimento de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

Goiania, 02 de Agosto de 2019 


