
 

 

4ª ETAPA FREEDOM DE CORRIDA DE RUA 

REGULAMENTO 

 

A PROVA  

A 4ª Etapa Freedom de Corrida de Rua terá sua largada em frente à Igreja 

Presbiteriana de Carandaí, situada à Avenida Afrânio de Melo Franco, 60, 

Centro. 

a) Os percursos terão a distância aproximada de 600m, 5km e 11km.  

b) A largada será às 9hs do dia 15 de novembro de 2017. É recomendado que 

o atleta esteja no local do evento em no mínimo, 45 minutos antes da largada. 

c) A prova só não acontecerá em caso de catástrofes que colocam em risco a 

vida dos participantes. (Em qualquer outro tipo de clima a prova será 

realizada). 

FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO  

A 4ª Etapa Freedom de Corrida de Rua, promovida pela Igreja Presbiteriana de 

Carandaí, tem como objetivo difundir na comunidade a prática da atividade 

física, o favorecimento do intercâmbio cultural e esportivo, e a difusão de um 

estilo de vida mais saudável. A organização da corrida de rua estará sob a 

responsabilidade do Ministério de Esportes da referida igreja.  

 

INSCRIÇÕES  



Poderão inscrever-se na prova, crianças a partir de 05 (cinco) anos de idade, 

homens e mulheres.  

a) As inscrições deverão ser feitas via internet, através do site 

www.acessocor.com.br.  

b) O valor das inscrições é de R$35,00 (trinta e cinco reais) para todas as 

categorias.  

 

CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE 

O atleta deverá estar em boas condições de saúde para participar da prova 

isentando assim, a organização da prova de qualquer responsabilidade caso 

aconteça quaisquer acidentes resultantes do desgaste físico dos atletas, 

despesas hospitalares serão de inteira responsabilidade do atleta.  

CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA  

Na prova a organização adotará o sistema eletrônico do “chip”. O chip e o 

número recebidos pelo participante, após a inscrição, serão os comprovantes 

de que o atleta é participante da corrida. Portanto, para validar o seu tempo no 

funil de chegada, o corredor deverá estar com seu número fixado na altura do 

peito e com o CHIP no tênis.  

a) O chip utilizado será de uso único e não precisa ser devolvido. Use 

corretamente o chip de acordo com a instrução recebida junto com o Kit. O uso 

incorreto do chip poderá não acusar o tempo de prova. 

 

REGRAS INDIVIDUAIS: 

Seja na corrida ou na caminhada, o atleta terá liberdade de ritmo. Não é 

permitida ao atleta cortar caminho (com pena de desclassificação) não é 

permitida a ausência do atleta do recinto da prova.. 

  

ENTREGA DE KIT  

Todo atleta inscrito deverá retirar seu kit do corredor, número e o chip de 

cronometragem nos dias 14 e 15 de novembro, na Secretaria da Igreja 

Presbiteriana de Carandaí, das 13hs às 18hs, ou no dia da prova, com uma 

hora de antecedência.  



a) O “Kit do Corredor” será com composto de, no mínimo: chip de 

cronometragem, camiseta, número de peito, alfinetes e medalha (pós-prova).  

b) Para retirada do Kit o corredor(a) deverá apresentar um documento com 

foto, o mesmo usado no ato da inscrição.      

c) Para retirada de Kit por terceiros é necessário apresentar cópia de 

documento com foto do corredor(a) inscrito mais comprovante de pagamento 

da inscrição.  

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO  

Infantil:   

-07 anos;  

-09 anos;  

-12 anos;  

-15 anos.  

Masculina e Feminina:  

-19 anos;  

-24 anos;  

-29 anos;  

-34 anos;  

-39 anos;  

-44 anos;  

-49 anos;  

-54 anos;  

-59 anos;  

 

A premiação da prova será realizada logo após a chegada dos primeiros 

colocados. Será considerado o tempo bruto de cada atleta. A premiação não 

será entregue para representante de atleta no evento ou em outra 

oportunidade.  

a) Na 4ª Etapa Freedom de Corrida de Rua, serão premiados com dinheiro os 

três primeiros colocados geral, nas categorias masculina e feminina, somente 

para os atletas que correrem o percurso de 11km.:  

1º Lugar Geral Masculino – R$300,00; 1º Lugar Geral Feminino – R$300,00  

2º Lugar Geral Masculino – R$200,00; 2º Lugar Geral Feminino – R$200,00  



3º Lugar Geral Masculino – R$100,00; 3º Lugar Geral Feminino – R$100,00  

b) Não haverá premiação em dinheiro para categoria por faixa etária. 

c) Não haverá premiação em dinheiro para os demais percursos e 

modalidades.  

d) A categoria infantil receberá chip, mas a premiação será apenas de 

medalhas especiais para os primeiros colocados. 

 d) Todos os atletas receberão medalhas por conclusão. (Das provas adulto, 

infantil e caminhada). Sendo obrigatório que eles estejam com o seu número 

de peito para o recebimento da medalha.  

e) A prova de caminhada será de 5km e os atletas receberão medalha de 

conclusão do percurso. 

f) Troféu para a equipe corredora com maior número de ganhadores. 

g) Troféu para o primeiro colocado geral da cidade de Carandaí. (Cidade que 

sedia o evento). (Masculino e feminino).  

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

a) Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar uniforme adequado à 

prática esportiva, não podendo correr sem camisa.  

b) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente que 

porventura venha a ocorrer antes, durante ou após a prova.  

c) Por motivo de segurança, a organização da corrida informa que todos os 

atletas corram com a camiseta recebida no “kit”, como forma de identificação 

durante a corrida, para facilitar a visualização pelo tráfego de veículos e 

priorizar o atendimento e a segurança.  

d) Durante a corrida, o atleta deverá se manter, exclusivamente, nas laterais da 

pista de rolamento.  

e) Em caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para 

realização do evento, a Comissão Organizadora se reserva no direito de 

transferi-la ou cancelá-la.  

f) Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta, será 

passível de desclassificação da corrida.  

g) A organização não se responsabiliza pela não computação dos tempos dos 

atletas ficando estes responsáveis pelo correto uso do CHIP e da conferência 

de seu funcionamento junto a cronometragem.  



h) É proibida a sonorização do espaço por qualquer pessoa que não seja da 

organização da corrida, bem como é proibida qualquer ação de vendas ou 

exposição/degustação comercial de produtos, assim como também não podem 

ser exibidas ostensivamente marcas conflitantes com os patrocinadores da 4ª 

Etapa Freedom de Corrida de Rua.  

i) Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova. 

  

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

Declaro, como atleta inscrito na 4ª Etapa Freedom de Corrida de Rua, para 

todo fim de direito, que participo neste evento por livre e espontânea vontade, 

que estou em plenas condições físicas e de saúde e que tenho treinado 

adequadamente para disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade os 

organizadores e patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro também, 

que todo material utilizado para meu desempenho neste evento, são de minha 

inteira responsabilidade. Declaro ainda, que li, entendi e estou de acordo com 

todos os itens do regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando 

todas as decisões da organização, inclusive os casos omissos no regulamento. 

Autorizo os organizadores e patrocinadores a enviar, por qualquer meio, 

informações promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso de 

desistência dessa minha autorização, o site da Etapa Freedom de Corrida de 

Rua  colocará a minha disposição mecanismo para cancelar este meio de 

informação. Autorizo, por meio desta, o uso de minha imagem, pelos 

organizadores, patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins comerciais, 

institucionais, ou promocionais, em qualquer tipo de mídia, por prazo 

indeterminado. Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos são 

verdadeiros. Responsabilizo-me por danos e transtornos que informações 

ilegítimas venham a causar para mim, para terceiros, para os organizadores e 

patrocinadores.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RESPONSÁVEIS PELOS 

MENORES DE IDADE  

Declaro, como responsável pelo atleta menor inscrito na Etapa Freedom de 

Corrida de Rua, para todo fim de direito, que a participação neste evento é por 

livre e espontânea vontade e tem minha total aceitação. Declaro que o menor 



inscrito está em plenas condições físicas e de saúde e que tem treinado 

adequadamente para disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade os 

organizadores e patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro também, 

que todo material utilizado neste evento são de minha inteira responsabilidade. 

Declaro ainda, que li, entendi e estou de acordo com todos os itens do 

regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando todas as decisões 

da organização, inclusive os casos omissos no regulamento. Autorizo os 

organizadores e patrocinadores a enviar, por qualquer meio, informações 

promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso de desistência 

dessa minha autorização, o site da 4ª Etapa Freedom de Corrida de Rua  

colocará a minha disposição mecanismo para cancelar este meio de 

informação. Autorizo, por meio desta, o uso da imagem do menor participante, 

pelos organizadores, patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins 

comerciais, institucionais, ou promocionais, em qualquer tipo de mídia, por 

prazo indeterminado. Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos 

são verdadeiros. Responsabilizo-me por danos e transtornos que informações 

ilegítimas venham a causar ao menor sob minha responsabilidade, para mim, 

para terceiros, para os organizadores e patrocinadores. 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Organização: Igreja Presbiteriana  

  

Mais informação acesse: www.ipbcarandai.com  

Telefone: (32) 9 91782620, (32) 9 91782616, (32) 33613380  

 

LOCAL: Av. Afrânio de Melo Franco, 60. 

Data: 15 de novembro 

Local: Centro 

Carandaí/MG 

 



 
 


