
 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

1. A MEIA MARATONA BRASIL, será realizada  no período de 04 a 11 de julho de 2021, sendo 

que para quem for fazer virtual o período será de 04 a 10 de julho e presencial 11 de julho, 

como largada e chegada  na Av. José Pires Barroso (Via Expressa), 544 - Olaria, Nova 

Friburgo - RJ, CEP- 28621-355 

 

2. A CORRIDA será disputada em dois percursos com distância de 5 km ou 21,1km  

3. A idade mínima para participação na CORRIDA é de 14 anos para os 5km e de 18 anos para 

os 21,1km;  

4. O valor da inscrição e pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 

por outra, sem autorização prévia da organização.  

R$ 79,00 - Kit básico – Camisa em poliamida  + Medalha 

149,00 - Kit Premium – Camisa em poliamida, casaco em Dry Fit + Medalha 

5. As inscrições poderão ser realizadas através do site  www.ticketagora.com.br. Quem desejar 

poderá realizar as inscrição na PRODESPORTE,  Rua ALMIRANTE Barroso,5, Centro, Nova 

Friburgo 

6- A MEIA MARATONA BRASIL será um evento semi-presencial/virtual  

Nas cidades onde reuniões estiverem com permissão para realização, as 

equipes/grupos poderão definir o percurso que desejarem e fazer a prova em 

pequenos grupos e encaminhar o resultado para a organização em planilhas coletivas. 

Nas cidades onde grupos não se formarem, o atleta realiza o percurso e encaminha a 

imagem do aplicativo com tempo e distância para a organização. 

 

7.  Entrega das medalhas/camisas: 

As medalhas e camisas  enviadas pelo correio, no dia de 21 de junho ou até 7 dias 

após data da inscrição (para os que se inscreverem após o dia 21) 

 

9. CATEGORIAS: Os atletas poderão inscrever-se nas seguintes categorias: Masculino, Feminino  

http://www.ticketagora.com.br/


10.Como uma prova virtual, a responsabilidade pela segurança e condições físicas/saúde para 

participar a prova e exclusiva do participante, mesmo nos locais onde for reunidos grupos ou 

na prova presencial não haverá controle de trânsito, nem hidratação ao longo do percurso, 

para garantir condições semelhantes para todos.  

11. Recomendamos a todos os participantes da CORRIDA a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia à participação no evento;  

12. O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências 

decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de 

qualquer natureza. Fica a organização da prova, isentos da responsabilidade. A organização da 

prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se responsabilizam por prejuízos ou 

danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou outros participantes, sendo seus 

atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;  

13. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, 

até trinta minutos após a divulgação a um membro da organização presente no local;  

14. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 

sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma;  

15. Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer 

remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro 

tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas 

provas;  

16. Os atletas que completarem a prova de forma legal cumprindo as determinações deste 

regulamento, receberão medalhas de "finisher";  

17. Os 3 (três) primeiros atletas, no geral feminino e masculino, das provas de 5km e 21,1km 

receberão troféus. 

18- Os 3 primeiros por faixa etárias (até 29, 30 a 29, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e acima de 70) na 

prova de 21km receberão troféus 

19- Não serão validados para fins de premiação, percursos com mais de 100 metros de perda 

de altitude, 

20- Os participantes da prova virtual, para disputa dos troféus de geral e faixas etárias, 

deverão inserir seus tempos no sistema, até às 18 horas do dia 10 de julho. 


