
 
 
UUMA-União dos Ultramaratonistas do Amazonas, com os direitos que lhe são conferidos, realizará 
a: -  

CORRIDA DA IGREJINHA 5 E 10 KM. (SEGUNDA EDIÇÃO) 
(07 DE NOVEMBRO /2021) 

 
 

A idade MÍNIMA para atletas da corrida: 14 (quatorze) anos para 5Km e 16 (dezesseis) anos para 

10Km, com as seguintes restrições: 
 

I – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por 

faixa etária é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 
 

Artigo 1º. No ato da inscrição o participante aceita todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento, de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 
 

Artigo 2º. A inscrição na prova Corrida da Igrejinha – 5 e 10 Km é pessoal e intransferível, não 

podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.  
 

Artigo 3º. As inscrições para os 5 km e 10 km serão realizadas por meio eletrônico, no site 

e seguem a tabela de valores: 
 

Valor da Inscrição para 5 e 10 km , R$ 95,00 + TX. 
 

Artigo 4º. Premiação da Corrida da Igrejinha 5 e 10 km será assim distribuída: Os primeiros 

três ( 03 ) atletas que chegarem ,no final do percurso sendo ele de 5km ou de 10 km masculino e 

feminino serão premiados com uma medalha de participação e premio em dinheiro , e o 1º lugar 

de cada faixa etária de 10 em 10 anos, também receberão premio em dinheiro. 
 

Artigo 5º. As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 300 participantes. 
AS MESMA SERÃO ENCERRADAS NO DIA ................. DE 2021. 

 
Artigo 6º. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 

ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade 

técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 
 

Artigo 7º. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha 

de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica. 
 

Artigo 8º. O valor da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 



ENTREGA DO KIT 
 

Artigo 9º. A entrega dos kits acontecerá somente nos DOIS DIAS QUE ANTECEDEM A PROVA ,das 

08:00 às 17:00, FVO : Fundação Vila Olímpica da cidade de Manaus (AM). No dia do evento, não 

entregaremos kits. 
 

Artigo 10º. O Kit somente poderá ser retirado mediante apresentação do documento de 

confirmação de inscrição. 
 

Artigo 11º. Não entregamos kits após a realização da prova. 
 

Artigo 12º. No momento da retirada do kit da corrida o responsável deverá conferir os seus dados, 

e não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 
 

Artigo 13º. PODERÁ HAVER sorteios de brindes, por meios da numeração de peito de cada 

atleta inscrito no evento. 
 

KIT da corrida: O Atleta receberá UMA CAMISETA , um número de peito e uma medalha 

de participação ao terminar seu percurso no qual o mesmo foi inscrito. 
 

Parágrafo único. NAO E OBRIGATÓRIO CORRER COM A CAMISA DO EVENTO 
 

APRESENTAÇÃO 

Capítulo I –  Prova 

Artigo 1º. A Corrida da Igrejinha 5 e 10 km e uma prova a ser realizada em ramal com terreno de 

chão batido com partes em areia e asfalto, podendo cruzar leito de igarapé, porém tem a 

finalidade de estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde e da 

qualidade de vida e será realizado no dia 07 DE NOVEMBRO DE  DE 2021. 
 

Artigo 2º. A largada da prova será na Br 174 Km 2,5 no ramal Claudio Mesquita próximo ao 

clube AABB às 07H30 min para os 10Km, e 7H35min para os 5 Km , com qualquer condição 

climática. 
 

Parágrafo único – O horário da largada da prova está sujeito a alterações em razão da quantidade 

de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de 

comunicação, suspensão no fornecimento de energia. 
 
 

Artigo 3º. A prova terá a duração máxima de 4 (QUATRO) horas . 



Artigo 4º. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de 

acordo com o Regulamento Oficial da prova. 
 

Artigo 5º. A Corrida da Igrejinha – 5km e 10 Km - será disputado nas categorias: 

INDIVIDUAL LIVRE MASCULINO E FEMININO 

Nas seguintes faixa etárias: 
 

14-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+ 
 

Cada atleta percorrerá a distância de 5km ou 10km. 
 
 

Artigo 6º. No ato da inscrição o participante aceita todos os termos do regulamento e assume 

total responsabilidade por sua participação no evento, de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 
 

 
 
 

Artigo 7º. Todos os ( as ) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem 

regularmente inscritos e sem o descumprimento desse regulamento, receberão medalhas de 

PARTICIPAÇÃO. 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Artigo.8º. Eu( identificado no cadastramento da inscrição), no perfeito uso de minhas faculdades 

,DECLARO para os devidos fins de direito que : 
 

I - Estou ciente que se trata de uma corrida e/ou caminhada com distância de 5km e 10 km. 
 

II - Estou em plena condição física e psicológica de participar dessa corrida e estou ciente que nao 

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 



III - Assumo, por minha livre e espontânea vontade ,todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nessa prova ( QUE INCLUI POSSIBILIDADE DE IVALIDEZ E 

/OUMORTE) ,isentando as empresas organizadoras e seus organizadores ,colaboradores e 

patrocinadores 

de TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADES por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que 

por ventura venha sofrer ,advindos da participação dessa prova. 
 

IV - Li ,conheço aceito e me submeto integralmente a todos os termos do REGULAMENTO DA 

CORRIDA DA IGREJINHA 5 E 10 KM. 
 

V - Compreendi e estou de acordo com os item deste TERMO DE RESPONSABILIDADE e deste 

REGULAMENTO ,isentando assim quem quer seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de 

tudo que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 
 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 
 

As dúvidas ou informações técnicas podem ser enviadas por e-mail: 

eladio.clementino@hotmail.com  e  paulo.eneas1357@gmail.com 
 

 
 
 

Dúvidas relacionadas às inscrições online: www.ticketagora.com.br/sac 
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