1ª CORRIDA CONTRA A ESCRAVIDÃO
REGULAMENTO
A 1ª CORRIDA CONTRA A ESCRAVIDÃO, é uma iniciativa do Sindicato Nacional dos AuditoresFiscais do Trabalho( SINAIT), como parte da programação do 36º ENAFIT – Encontro Nacional
de Auditores Fiscais do Trabalho. Tem caráter esportivo e social, com objetivo de promover a
prática esportiva da corrida de rua e dar visibilidade a luta dos auditores –fiscais contra todas
as formas de trabalho forçado, que ainda hoje é praticada.
1. O EVENTO
1.1 O evento será realizado no dia 20 de novembro de 2018, com concentração à partir das
6:00 horas em local à definir e largadas à partir das 6:45 horas;
1.2 A corrida acontecerá sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada por motivos
de segurança ou de força maior, a critério dos coordenadores da corrida;
2. MODALIDADES
Largada para participantes PCD, percurso 5km de caráter não competitivo às 6:45 , corrida 10
Km e 5 Km, ambas de caráter competitivo com largada às 7:00 horas e Caminhada 2,5 Km , de
caráter não competitivo, com largada às 7:15 horas;
3. CATEGORIAS
3.1 Corrida 10 Km e 5 Km, feminino e masculino
Faixa etária de 16 a 29 anos;
Faixa etária de 30 a 39 anos;
Faixa etária de 40 a 49 anos;
Faixa etária de 50 a 59 anos;
Faixa etária de 60 anos ou mais;
3.2.1 Os portadores de necessidades especiais terão a largada às 6:45 horas, sem distinção de
deficiência ou categoria por faixa etária;
4 INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas diretamente no site de inscrições, TICKETAGORA.COM.BR,
até 10/11/2018 ou até o número limite de 1000 inscritos, somadas todas as modalidades, o
que acontecer primeiro;
4.1.1 Na Competição somente será admitido a inscrição online para atletas com idade mínima
de 18 anos, para as modalidades 5 e 10km considerada a idade do(a) atleta em 21 de
novembro 2018 (nascidos no ano de 2000).

4.2 Valores
As Inscrições terão valor de: R$ 70,00+taxa comodidade para 10 e 5km de corrida e 2,5km de
caminhada, o kit atleta completo, contendo sacola, camiseta, viseira, número de peito, chip e
medalha;
R$ 50,00 + taxa comodidade para corrida 10Km e 5 Km e caminhada 2,5km, que inclui o kit
atleta básico, contendo número de peito, chip e medalha;
4.3 Será concedido desconto de 50% aos inscritos de 60 anos e acima, em cumprimento ao
Estatuto do Idoso.
4.3.1 A condição de beneficiário do desconto acima mencionado, deverá ser comprovada no
ato da retirada do kit atleta, com apresentação de documento original com foto;
4.4 O ATLETA que estiver apto a participar do pelotão PCD poderá se inscrever com isenção
da taxa de inscrição. Para isso deverá enviar à ORGANIZAÇÃO, por e-mail, um documento que
comprove sua especificidade como corredor especial, destacando: nome, telefone de contato
(fixo e/ou celular), data de nascimento, RG, CPF e laudo médico. O e-mail para contato
será: fgpaixaoporesporte@gmail.com;
4.5 As inscrições serão encerradas antes do prazo previsto, caso alcance o número máximo de
inscritos; e qualquer uma poderá ser rejeitada, a critério da coordenação técnica;
4.6 A inscrição é pessoal e intransferível. Nenhuma alteração de modalidade será permitida;
4.7 O inscrito é responsável pelas informações fornecidas na inscrição, bem como seu cadastro
no site de inscrições;
4.8 O inscrito ou responsáveis, ao confirmar sua inscrição, declara estar em condições físicas
para participação na corrida, na modalidade escolhida;
4.9 Os pagamentos poderão ser realizados com cartão de crédito e boleto bancário, de acordo
com os critérios de cobrança do site de inscrições e a inscrição somente será considerada
válida, após confirmação de pagamento da operadora do cartão de crédito ou compensação
do boleto bancário;
5. KIT ATLETA
5.1 Composição Sacola, camiseta da corrida, viseira, número de peito, chip de cronometragem
e medalha;
5.2 Não serão realizadas trocas de itens do kit atleta, que tenham divergências, ocasionadas
por erro de cadastro no site de inscrições ou por qualquer outro não causado pela
organização;
5.3 Os kits serão entregues exclusivamente nas datas e horários a serem divulgadas pelas
organização. Não haverá entrega de kits no dia da corrida;
5.4 O inscrito que não realizar a retirada do kit nas datas e horários informados, perderá o
direito ao mesmo;

5.5 Para retirada do kit, o inscrito deverá apresentar documento original com foto;
5.6 Para retirada de kits de terceiros, será necessária a apresentação de documento original do
responsável, do inscrito e o comprovante de inscrição;
5.7 No momento da retirada do kit, deverá ser feita conferência de todos os dados do inscrito,
modalidade e categoria. Divergências devem ser informadas imediatamente ao atendente,
para correção. Não serão aceitas contestações posteriores;
6. NÚMERO DE PEITO
6.1 O número de peito, de uso obrigatório a todos os participantes, deverá ser usado em local
visível, sem rasuras ou alterações;
6.2 A ausência do número de peito será passível de desclassificação;
7. CHIP DE CRONOMETRAGEM
7.1 O chip de cronometragem deverá ser afixado no tênis do participante, de acordo com
instruções que o acompanham. Essa condição é indispensável para o aferimento correto do
tempo, nos tapetes de medição;
7.2 É de responsabilidade do participante, o uso correto do chip de cronometragem. O mau
uso não permite o aferimento correto do tempo percorrido, ocasionando a desclassificação do
inscrito;
8. CAMISETAS
8.1 O tamanho das camisetas, contidas no kit atleta, estarão disponíveis para escolha no ato da
inscrição pelo site e não serão feitas trocas;
9 PARTICIPAÇÃO
9.1 É sugerido ao participante, chegar 1 hora antes do horário da largada de sua modalidade;
9.2 O atleta portador de necessidades especiais, deverá se apresentar à organização do
evento, a fim de ser posicionado para largada, que será realizada às 6:45 horas, às 7:00 horas
5 e 10km geral, às 7:15 horas 2,5km caminhada;
10. ESTRUTURA DO EVENTO
10.1 Guarda volumes: O serviço será oferecido das 6:00 às 10:00 horas, em locais indicados,
dentro da área do evento;
10.1.2 Os volumes serão armazenados de acordo com o número de participante e sua retirada
será feita exclusivamente portando o número de peito;
10.1.3 No caso de extravio ou dano no número de peito, será necessário a apresentação de
documento de identificação;
10.1.4 Por se tratar de serviços de cortesia, não haverão reembolsos de bens extraviados. Por
isso, não recomendamos a guarda de objetos de valor;

10.2 Atendimento médico
10.2.1 Haverá posto médico com UTI móvel na concentração da corrida;
10.2.2 O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que
não estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva;
10.3 Áreas para tendas 10.3.1 Será disponibilizada área para montagem de tendas de
assessorias esportivas e equipes. Para fazer uso desse espaço, o responsável deverá entrar em
contato pelo email: fgpaixaoporesporte@gmail.com, onde receberá as informações
necessárias;
10.3.2 Não será permitida a entrada para montagem de tendas não reservadas anteriormente;
10.4 Banheiros
10.4.1 Serão disponibilizados banheiros químicos nas áreas de circulação do evento;
11. PERCURSO
11.1 O percurso será amplamente divulgado no site de inscrições e mídias sociais do evento e
é obrigação do participante, ter conhecimento prévio do percurso;
11.2 A comissão organizadora se reserva o direito de alterar o percurso, de acordo com
necessidades técnicas e de segurança;
11.3 O sistema de aferimento do tempo percorrido será feito por sistema de cronometragem
por chip, com medição por tapetes de controle, por onde os participantes deverão passar,
obrigatoriamente;
11.4 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar a
orientação dos staffs e coordenadores da corrida;
11.5 A participação na corrida é individual, não sendo permitido o auxílio de terceiros,
transpor qualquer tipo de bloqueio, usar atalhos ou o uso de recursos que promovam
vantagem ao participante, nem atrapalhar o desempenho dos demais participantes, sob pena
de desclassificação;
11.6 Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão se atentar aos desníveis e
obstáculos que possam existir ao longo do percurso. A organização não se responsabiliza por
possíveis defeitos na pista. Os órgãos oficiais responsáveis, têm com antecedência, a
informação das ruas que integram o percurso;
11.7 A corrida e a caminhada terão tempo máximo de 120 (cento e vinte) minutos;
11.8 O percurso contará com 3(três)
respectivamente;

e 2(dois) postos de hidratação para 10 e 5km

11.9 A 1ª Corrida Contra a Escravidão, é supervisionada pela Federação matogrossense de
Atletismo;

12. PREMIAÇÃO
12.1 Todos atletas que concluírem a corrida e a caminhada, receberão a medalha do evento no
término do percurso, limitada a uma unidade por participante;
12.2 Para recebimento da medalha é necessário estar portando o número de peito;
12.3 A divulgação do tempo de prova dos participantes, será feita logo após as medições
serem finalizadas e conferidas, seguindo então à premiação;
12.4 Os resultados serão divulgados no site oficial da cronometragem da corrida, no prazo de
48 horas;
12.5 Os atletas premiados deverão apresentar documento de identidade (RG) no momento da
premiação.
12.6 O resultado da corrida terá tempo oficial/bruto para a premiação das três primeiras
colocações, masculino e feminino e oficial líquido, para as premiações nas categorias;
12.7 Essa premiação será feita com troféu da corrida;
12.8. Os participantes portadores de necessidades especiais terão o tempo de prova inserido
nas categorias por faixa etária, independente da largada antecipada;
12.9 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados pelo tempo oficial/bruto nas corridas de
5 e 10 Km, masculino e feminino:
Corrida 10Km-Masculino Corrida 10Km-Feminino
Km-Feminino
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Corrida 5 Km-Masculino

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Corrida 5

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

12.10 Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados pelo tempo oficial/líquido de cada
categoria, por faixa etária, nas corridas de 5 e 10 Km, masculino e feminino:
CORRIDA 5 e 10KM- MASCULINO
16 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos +

1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares

CORRIDA 5 e 10KM -FEMININO
16 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos +

1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares
1º, 2º, 3º lugares

12.10 As contestações relativas aos resultados da corrida, deverão ser encaminhados a
organização do evento, em até 30 minutos depois da sua divulgação e após isso, pelo site da
cronometragem oficial da prova, na área de atendimento técnico;

14. DESCLASSIFICAÇÃO
14.1 Serão desclassificados, os participantes que incorrerem nos atos já citados e ainda:
14.2 Cometer ato antidesportivo;
14.3 Posicionar-se fora dos locais determinados no percurso oficial ou ainda burlar suas
regras;
14.4 Fornecer informações inverídicas no ato da inscrição ou em qualquer momento que
forem solicitadas;
14.5 Desrespeitar a orientação dos staffs, fiscais e coordenadores da corrida, em qualquer
momento da prova;
14.6 Participar com o número e (ou) chip de outro participante;
14.7 Participar com número e (ou) chips para categoria diferente da sua;
14.8 Participar com número e (ou) chips de outras corridas;
14.9 A comissão organizadora é soberana para as decisões de desclassificações;
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Extravios de material ou prejuízo que porventura o(s) atleta(s) venha a sofrer durante o
transcorrer do evento, não será de responsabilidade dos organizadores da prova;
15.2 Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, exceto
nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes durante a prova;
15.3 Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de suas
imagens e voz, que tenham por objetivo, promover a divulgação dos resultados da corrida, de
eventos correlatos e mídia publicitária;
15.3.1As imagens citadas acima, poderão ser geradas por profissionais próprios ou parceiros,
por veículos de comunicação ou publicidade, por equipamentos fixos ou drones;
15.4 A comissão organizadora, poderá a seu critério ou necessidades do evento, alterar este
regulamento;
15.5 Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão
Organizadora do evento e compete a esta a decisão final sobre qualquer assunto.

