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REGULAMENTO DA PROVA DE CORRIDA E CAMINHA CORRE CERRADO 2017 

 

I – ÂMBITO E ORGANIZAÇÃO DA PROVA. 

O Corre Cerrado é um evento esportivo, será promovido e realizado pela 

SPORT&TRACKS Eventos esportivos diferenciados. 

II – DO LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Artigo 1º. O Corre Cerrado será realizado no domingo, dia 25 de junho de 2017 (domingo), 

no Parque Altamiro de Moura Pacheco próximo a cidade de Goianápolis/GO, a partir das 

7h00, nas modalidades com percursos de aproximadamente 6 km e 12 km. 

Artigo 2º. A largada da prova será às 8h00. O horário da largada da prova ficará sujeito a 

alterações em razão da quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem 

externa, tais como: tráfego de animais no percurso, falhas de comunicação, suspensão no 

fornecimento de energia. 

III – DO TRAJETO E DURAÇÃO DO EVENTO 

Artigo 3º. O atleta percorrerá trajeto, que será amplamente divulgado no 

site www.stracks.com.br e sinalizado com cones. 

Artigo 4º. A prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas. Após, os equipamentos serão 

desligados, desativados e retirados do local. 

Parágrafo único  

– Por se tratar de parque e reserva florestal a Corre Cerrado contará com um percurso em 

piso irregular podendo conter alguns obstáculos. 

IV – DAS CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO 

Artigo 5º. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, inscritos de acordo 

com este Regulamento e que tenham idade igual ou superior a 18 anos. 

Artigo 6º. O Corre Cerrado será disputado nas seguintes categorias: INDIVIDUAL 

MASCULINO (18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, acima de 60 anos) 

e INDIVIDUAL FEMININO (18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, acima 

de 60 anos). Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a informação 

acima descrita. 

V – DA INSCRIÇÃO 

1º LOTE COM CANELITO – 10/05/2017 a 01/06/2017 

 Valor normal: R$ 100,00 | Através do site www.stracks.com.br  

 Atletas Federados - Federação Goiana de Atletismo: R$ 80,00 
             (Somente presencial e com a data do credenciamento em dia) 

 Acima de 60 anos: R$ 50,00 (somente presencial) 
 

 

http://www.stracks.com.br/
http://www.stracks.com.br/
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1º LOTE SEM CANELITO - 10/05/2017 a 01/06/2017 

 Valor normal: R$ 90,00 | Através do site www.stracks.com.br  

 Atletas Federados - Federação Goiana de Atletismo: R$ 70,00 
             (Somente presencial e com a data do credenciamento em dia) 

 Acima de 60 anos: R$ 45,00 (somente presencial) 
 

2º LOTE COM CANELITO – 01/06/2017 a 24/06/2017 

 Valor normal: R$ 110,00 | Através do site www.stracks.com.br  

 Atletas Federados - Federação Goiana de Atletismo: R$ 90,00 
             (Somente presencial e com a data do credenciamento em dia) 

 Acima de 60 anos: R$ 55,00 (somente presencial) 
 
 

2º LOTE SEM CANELITO - 01/06/2017 a 24/06/2017 

 Valor normal: R$ 100,00 | Através do site www.stracks.com.br  

 Atletas Federados - Federação Goiana de Atletismo: R$ 80,00 
             (Somente presencial e com a data do credenciamento em dia) 

 Acima de 60 anos: R$ 50,00 (somente presencial) 
 

 
 

Inscrições PRESENCIAIS:  
(Rua 14 com 14A, nº 3455, Edifício Flamboyant Park Business, sala 710, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO). 
Horário Comercial de Segunda a Sexta, das 08 às 18h00 e Sábado das 08h00 às 12h00 
 

Artigo 7º. A idade MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem desta corrida de rua 

é de 18 (doze) anos, com as seguintes restrições: 

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

por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a 

prova; 

II - Os atletas menores de 18 anos, NÃO poderão participar da prova.  

III – Participantes entre 16 e 18 anos poderão participar mediante termo assinado pelo 

responsável legal.  

Artigo 8º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção 

apresentada no sistema online, 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 documento. 

Artigo 9º. A inscrição na prova Corre Cerrado é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder 

seu número de peito para outra pessoa ficará responsável por qualquer acidente ou dano 

que este venha a sofrer. 

http://www.stracks.com.br/
http://www.stracks.com.br/
http://www.stracks.com.br/
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Artigo 10º. A inscrição e o pagamento deverão ser feitos, através do site oficial do 

evento www.stracks.com.br.  

 

Artigo 11º. A Comissão Organizadora poderá a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais. 

Artigo 12º. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da 

prova. 

Artigo 13º. Em caso de desistência do participante, o valor da inscrição não será devolvido. 

Artigo 14º. Atletas com idade acima de 60 anos poderão realizar suas inscrições com 

desconto de 50%, conforme prevê o Estatuto do Idoso, não cumulativo com outros 

descontos e apresentar documento de identidade que comprove a informação, no ato da 

retirada do Kit do Atleta. Nos casos de falta de documento probatório ou fraude 

comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova, responderá por crime e não terá 

direito à restituição do valor pago. 

VI – DA ENTREGA DOS KITS 

Artigo 15º.  
Será divulgado local e horário nas redes sociais 

A entrega do Kit do Atleta será feita mediante apresentação do comprovante de 

pagamento da inscrição e documento pessoal. 

I – Não serão entregues Kits do Atleta no dia da Corrida, e nem após a data do evento. 

Artigo 16º. O Kit do Atleta será composto por camiseta, número de peito e chip de 

cronometragem, e medalha de participação. 

Artigo 17º. As camisetas serão entregues conforme a disponibilidade de tamanhos no ato 

da retira de kits.  

Artigo 18º. O ATLETA deverá conferir seus dados pessoais na entrega do Kit. Não serão 

aceitas reclamações cadastrais após a retirada do mesmo. 

Parágrafo único: 

Caso NÃO haja camiseta no tamanho do atleta, fica o mesmo autorizado a correr com sua 

própria camiseta. 

VII – DA CRONOMETRAGEM 

Artigo 19º. A cronometragem do tempo será realizada por chip descartável, ficando os 

atletas cientes de que são equipamentos eletrônicos frágeis e, a não utilização adequada 

do mesmo pode danificar o mesmo, o que isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADOR 

quanto às ocorrências. 

http://www.stracks.com.br/
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Artigo 20º. O tempo de todos os corredores será cronometrado e informado ao final da 

prova, desde que cumpridas as normas do regulamento. 

Artigo 21º. O chip e o número de peito serão entregues junto ao kit do atleta. 

Artigo 22º. O uso do chip e do número de peito é obrigatório, acarretando a 

desclassificação do (a) atleta quando verificado a sua falta. 

Artigo 23º. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição 

vertical. O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta ou em porta 

número de peito. 

§1º A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as 

consequências de sua não utilização. 

§ 2º A utilização inadequada do chip acarretará a falta de marcação do tempo e a 

desclassificação do atleta. 

VIII – INSTRUÇÕES PARA CORRIDA 

Artigo 25º. Os (as) atletas deverão estar no local do evento a partir das 7h00 para 

receberem as instruções finais da corrida. 

Artigo 26º. A cada competidor será fornecido um número que deve ser fixado, durante toda 

a realização da prova, sendo desclassificado o participante que não cumprir esta 

exigência. 

Artigo 27º. É obrigação do participante conhecer previamente do percurso. O percurso 

será disponibilizado no site www.stracks.com.br 

Artigo 28º. A participação do (a) atleta é individual, sendo proibido o auxílio de terceiros, 

bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico, sem prévia autorização por escrito da 

Comissão Organizadora da prova. 

Artigo 29º. O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., 

com bicicleta e outros meios (pacing), resultará na desclassificação do participante. 

Artigo 30º. Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os 

classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

Artigo 31º. Os acessos às áreas do parque no dia do evento estarão fechados para o 

público. Para cada atleta inscrito será entregue um crachá de entrada que permitirá acesso 

do carro e acompanhantes que NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PROVA em hipótese 

nenhuma. 

 

Artigo 32º. O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 

auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso 

às áreas do evento e caminhos sem sinalização para a corrida. O descumprimento destas 

regras causará a desclassificação do (a) atleta. 
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Artigo 33º. O (a) atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do 

percurso, poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste 

ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de 

serviço ou apoio a este corredor. 

Artigo 34º. O (a) atleta que empurrar o(a) outro(a) atleta, impedindo sua progressão, será 

desclassificado. 

Artigo 35º. O (a) atleta que voluntariamente deixar a pista não poderá continuar na corrida. 

Artigo 36º. Os (as) atletas serão classificados na ordem em que qualquer parte do 

corpo/tronco (exceto cabeça, pescoço, braços, pernas, mãos ou pés) atinja o plano vertical 

que passa pela borda anterior da linha de chegada. 

IX – DA PREMIAÇÃO 

Artigo 37º. 

 A premiação do Corre Cerrado será: 

I - Os 5 (cinco) primeiros colocados nas categorias Geral masculino e feminina, receberão 

troféu e brindes dos patrocinadores, modalidades de 6 KM, 12 KM.  

II- Os 3 (três) primeiros colocados da faixa etária de 6 KM e 12 KM, nas categorias 

masculino e feminino, receberão medalhas especiais. 

III- Participantes inscritos na categoria Caminhada receberão apenas a medalha de 

participação. 

PREMIAÇÃO CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO: 6 km - Serão premiados 

os 5 (cinco) primeiros colocados. 

1º LUGAR – Troféu + brindes 

2º LUGAR – Troféu + brindes 

3º LUGAR – Troféu + brindes 

4º LUGAR – Troféu + brindes  

5º LUGAR – Troféu + brindes 

PREMIAÇÃO CATEGORIA GERAL MASCULINO E FEMININO: 12 km - Serão premiados 

os 5 (cinco) primeiros colocados. 

1º LUGAR – Troféu + brindes 

2º LUGAR – Troféu + brindes 

3º LUGAR – Troféu + brindes 

4º LUGAR – Troféu + brindes 

5º LUGAR – Troféu + brindes 
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PREMIAÇÃO FAIXAS ETÁRIAS: 6 km e 12 km - Serão premiados os 3 (três) primeiros 

colocados, tanto MASCULINO E FEMININO.  

1º LUGAR – Medalha especial 

2º LUGAR – medalha especial 

3º LUGAR – medalha especial 

Faixas Etárias (18-29 anos; 30-39 anos; 40-49 anos; 50-59 anos; 60 acima) 

Artigo 40º. Todos os atletas que estiverem regularmente inscritos e cruzarem a linha de 

chegada, de acordo com as disposições deste regulamento, receberão medalhas de 

participação (finisher). 

§ 1º Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova para os inscritos que não 

participaram da prova. 

§ 2º Para receber a medalha é obrigatório que o(a) atleta esteja portando o número de 

peito. 

§ 3º Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta. 

Artigo 38º. As colocações das categorias masculina e feminina serão definidas por 

apuração do tempo gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e 

delimitado pelo tapete de cronometragem. 

Artigo 39º. Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao Pódio, 

quando a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O (a) atleta 

que não comparecer ao Pódio durante a cerimônia de premiação perderá o direito ao 

prêmio. 

X – DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO NA 

CORRIDA 

Artigo 40º. Ao participar do Corre Cerrado, o (a) atleta assume a responsabilidade por 

seus dados e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 

espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física. 

Artigo 41º. O (a) atleta é responsável pela decisão de participar da prova, conforme sua 

condição física e seu desempenho, podendo desistir a qualquer momento. É recomendada 

prévia avaliação médica. 

Artigo 42º. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No 

entanto, haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulâncias 

para remoção. 

Artigo 43º. Os atendimentos médicos de emergência, bem como de continuidade, serão 

efetuados na Rede Pública, sob responsabilidade desta. 
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Artigo 44º. O (a) atleta ou seu (sua) responsável poderá decidir por outro sistema de 

atendimento médico, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência, até seu atendimento médico. 

Artigo 45º. Haverá 4 (três) zonas de hidratação com água, distribuídos no percurso 

da prova, os atletas deverão obrigatoriamente descartar os copos dentro do espaço 

delimitado e preferencialmente nas lixeiras. 

 

Artigo 46º. A segurança do evento receberá apoio do corpo de bombeiros e haverá 

monitores para a orientação dos participantes. 

XI - DA DIVULGAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS 

Artigo 47º. O atleta inscrito na corrida aceita, concorda e cede, gratuitamente, sua imagem 

para divulgação por fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para uso informativo, promocional ou publicitário pela 

Organizadora, relativo à corrida. 

Artigo. 48º. A filmagem, fotografia e/ou transmissão por quaisquer meios, relativos à 

competição, têm os direitos reservados aos ORGANIZADORES. 

XII - SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 

Artigo 49º. A Corrida poderá ser adiada ou cancelada por insuficiência de inscrições ou 

evento natural, mediante comunicação aos inscritos, pelo site oficial da corrida. 

§ 1º Na hipótese de cancelamento da corrida, sem divulgação de nova data, os inscritos 

poderão solicitar o reembolso do valor da inscrição. 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 50º. Ao participar do Corre Cerrado, o(a) atleta aceita e concorda com o presente 

Regulamento, assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, e 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. 

Artigo 51º. Não haverá reembolso, por parte da Comissão Organizadora, bem como de 

seus patrocinadores e apoiadores, de qualquer equipamento e/ou acessório utilizado pelos 

participantes no evento. 

Artigo 52º. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento, atletas ou 

equipes especialmente convidadas. 

Artigo 53º. Qualquer reclamação sobre o resultado oficial da competição deverá ser feita, 

por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 15 min após a divulgação do resultado. 

Artigo 54º. O (a) atleta que, em qualquer momento, deixar de atender as regras descritas 

neste REGULAMENTO, ou, por omissão, deixar de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado deste evento. 
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Artigo 55º. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades 

do evento, alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as 

mudanças pelo site oficial da corrida. 

Artigo 56º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA, não cabendo recurso a estas decisões. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição" DECLARO para os devidos fins de direito 

que: 

1. Estou ciente de que a prova CORRE CERRADO terá as modalidades de 6 km e 12km 

de corrida ou caminhada (6km).  

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar da PROVA e declaro não 

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

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA, isentando a Empresa Organizadora, seus 

organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura 

venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 

kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 

organizadores; bem como qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do 

evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento do 

regulamento e me comprometo a respeitar as áreas da organização destinadas ao evento. 

7. Declaro que estou ciente das penalidades em caso de descumprimento do regulamento. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, em qualquer meio 

de comunicação e sem geração de ônus para a SPORT&TRACKS, Revista Via S&T, 

Organizadores, mídia e patrocinadores. 

9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova, todos os eventuais custos 

referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos, 
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serão suportados única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora 

pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 

10. Estou ciente que por se tratar de um parque com reserva florestal, o atleta poderá se 

deparar com animais silvestres, como: aves, insetos, felinos, rastejantes, etc. Ocorrendo 

eventualmente de algum atleta for ferido, a ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade 

sobre o atendimento médico. No entanto, haverá, para atendimento emergencial aos 

atletas, serviço de ambulâncias para remoção. 

11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando a Organizadora, patrocinadores e colaboradores de 

qualquer responsabilidade legal decorrente da minha participação nesta PROVA. 

12. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste 

evento; antes, durante ou depois do mesmo. 

13. Estou ciente que se não retirar o meu kit Atleta, na data e horário estipulado pela 

organização, perderei o direito ao kit. Declaro estar ciente que DURANTE A PROVA é 

OBRIGATÓRIO O USO DA CAMISETA OFICIAL DO EVENTO, ficando livre o uso de 

uniformes de equipe e/ou patrocinadores para o PÓDIUM. 

14. Declaro ainda estar ciente que não serão entregues kit no sábado e nem no domingo, 

e nem após o evento. Quem reside fora de Goiânia, deverá agendar a retirada do Kit Atleta 

durante período de inscrições através do atendimento especial, por via email: 

atletas@stracks.com.br  

mailto:atletas@stracks.com.br

