REGULAMENTO GERAL

1- EVENTO
⚫ A prova TIRADENTES faz parte do circuito de corridas do Governo de Brasília,

com realização da Policia Militar do Distrito Federal.

2- PROVA
⚫ Será realizada no dia 08 de Junho de 2019 com largada e chegada no Eixo

Monumental Norte, nas proximidades do Palácio do Buriti.
⚫ Os percursos da competição serão de 400 metros (crianças 4 a 12 anos), 5 Km e

10 Km (adulto).
⚫ Concentração às 16h30 e largada às 17h00 (crianças).

⚫ Concentração às 17h20 e largada às 17h55 (PNEs).
⚫ Concentração às 17h30 e largada às 18h00 (adulto).
⚫ O mapa do percurso será disponibilizado no site do evento.

3- INSCRIÇÕES
⚫ As inscrições são gratuitas, mediante entrega obrigatória de 5kg de alimentos não

perecíveis (exceto sal e açúcar) com prazo de validade não inferior a 30 dias, e
estarão disponibilizadas o quantitativo de 3.300 inscritos, sendo abertas 1000
vagas para policiais militares, 2000 vagas para a comunidade em geral e 300
vagas para crianças.
⚫ Período para inscrição para policiais militares: 04 e 05 de Maio de 2019

até o
preenchimento do número máximo de inscrições disponibilizadas, através do site :
www.sgpol.pm.df.gov.br

⚫ Período para inscrição público geral: 08 e 09 de Maio de 2019

até o
preenchimento do número máximo de inscrições disponibilizadas, através do site:
www.centraldacorrida.com.br

⚫ Serão oferecidas aos realizadores e parceiros institucionais 10% (dez por cento) do

total de inscrições ofertadas.
⚫ Serão disponibilizadas inscrições para atletas portadores de deficiência física,

sendo que os mesmos devem apresentar documento comprobatório da respectiva
classificação funcional.
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⚫ As inscrições serão abertas para crianças e adultos (feminino e masculino), a partir

de 16 (dezesseis) anos, conforme recomendação da CBAt / FAtDF.

4- KIT DO ATLETA
⚫ Os kits serão entregues no dia 07 de Junho de 2019, das 09h00 às 20h00, e no dia 08 de
Junho de 2019, das 08h00 às 12h00 no Centro Médico da Policia Militar do Distrito
Federal, mediante entrega obrigatória de 5kg de alimentos não perecíveis (exceto sal
e açúcar) com prazo de validade não inferior a 30 dias e apresentação de documento
de identificação.
⚫ Link do localizador: https://goo.gl/maps/g3UTEBbuNnjWbfDVA
⚫ Composição do Kit:
Sacola de material biodegradável
Camiseta promocional
Número de peito
Chip eletrônico
⚫ Não serão entregues kits de corrida após a realização da prova.
⚫ No ato da retirada do kit, o atleta inscrito que for menor de idade deverá apresentar
autorização do seu responsável legal para participação na Corrida. Tal autorização deverá
conter NOME COMPLETO, RG e CPF do atleta e do seu responsável legal, juntamente
com uma cópia do documento de identificação do seu responsável. Tal autorização deverá
ser assinada pelo seu responsável legal.
OBS.: O tamanho da camiseta será de acordo o solicitado no site pelo atleta. Entretanto,
se não forem entregues 70% dos kits no dia 07 de junho, a organização não será obrigada a
reservar o tamanho solicitado pelo atleta. Portanto, recomenda-se que retire o seu kit no primeiro
dia.
5- PREMIAÇÃO
⚫ Na chegada, todos os atletas inscritos regularmente que concluírem os percursos

receberão medalha de participação.
⚫ Na categoria das crianças não haverá classificação. Somente serão entregues
medalhas de participação.
⚫ Os atletas da categoria Adaptados - feminino e masculino, inscritos nos 10 Km,

classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão um troféu.
⚫ Os atletas - feminino e masculino, inscritos nos 10 Km, classificados em 1º, 2º e 3º
lugares
receberão
um
troféu
nas
seguintes
categorias:
- 16 a 29 anos;
- 30 a 39 anos;
2

- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos;
- A partir de 60 anos.
⚫ Os atletas - feminino e masculino, inscritos nos 10 Km, classificados em 1º, 2º e 3º
lugares receberão um troféu na Categoria Geral (sem faixa de idade). Não
podendo acumular a premiação das outras categorias, se for o caso;
⚫ Os atletas Policiais Militares, feminino e masculino, inscritos nos 10 Km,
classificados em 1°, 2° e 3° lugares receberão um troféu, podendo acumular a
premiação das outras categorias, se for o caso.
⚫ Será facultado à organização o sorteio de brindes para os atletas que participaram

e estiverem presentes no ato da cerimônia de premiação. O sorteio será através do
número de corrida.
6- EXECUÇÃO
⚫ O chip eletrônico e o número de corrida são individuais, intransferíveis e

obrigatórios durante a prova.
⚫ O número de corrida deverá ser fixado na frente da camiseta e o chip eletrônico no

tênis.
⚫ No percurso haverá postos de hidratação nas seguintes distâncias: 2 Km, 4 Km,

sendo que os postos de 6 Km e 8 Km serão juntos.
⚫ No percurso haverá corpo técnico para fiscalização.
⚫ Na chegada os atletas inscritos regularmente que participaram da corrida

receberão um kit lanche.
⚫ Haverá suporte médico para primeiros socorros no percurso, bem como na

largada/chegada.
⚫ Atos de indisciplina e atitude antidesportiva serão punidos com a desclassificação

do atleta.
⚫ A competição será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de

Atletismo- CBAT e Federação de atletismo do DF – FatDF.
⚫ A organização disponibilizará para os/as atletas o serviço de guarda-volumes,

como cortesia.
7- CONDIÇÕES GERAIS
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⚫ Os atletas regularmente inscritos terão a cobertura de seguro de acidentes

pessoais e coletivo enquanto estiverem participando do evento.
⚫ A organização não se responsabiliza pela participação de atletas menores de

idade, danos materiais e pessoais, acidentes e danos físicos que, eventualmente,
venham ocorrer antes, durante ou após a prova.
⚫ A organização aconselha aos participantes não utilizarem na arena, percurso ou

qualquer local de visibilidade voltado ao público, nenhum material político,
promocional ou publicitário, seja nos equipamentos pessoais de corrida ou meios
de divulgação e promoção, sob pena do participante infrator ser retirado da prova.
⚫ Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem(

inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que
vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações,
transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções
comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este
e outros eventos ou nas ações acima descritas.
⚫ Ao me inscrever na CORRIDA TIRADENTES, edição 2019, DECLARO que tenho

conhecimento dos termos do regulamento e estou ciente do meu estado de saúde,
estando preparado e capacitado para participar da competição, isentando de
qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES e
REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.
⚫ Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela organização do evento,

sendo a mesma soberana em suas decisões.

Brasília, 06 de maio de 2019.
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