EDITAL

8ª CORRIDA DA CENOURA SÃO GOTARDO
JULHO 2022
6 km
1- DATA DA REALIZAÇÃO:
10 de julho de 2022
2- HORÁRIO:
07:30 horas
3- LARGADA E CHEGADA:
Largada e chegada no Parque de Exposições de São Gotardo
4- PERCURSO:
6 km
5- CATEGORIA POR FAIXAS ETÁRIAS
Idade mínima de 15 anos (com autorização dos pais ou responsável)
5.1 – Faixas etárias:
CATEGORIA MASCULINA
A- de 15 à 19 anos
B- de 20 à 24 anos
C- de 25 à 29 anos
D- de 30 à 34 anos
E- de 35 à 39 anos
F- de 40 à 44 anos
G- de 45 à 49 anos
H- de 50 à 54 anos
I- de 55 à 60 anos
J- 61 anos acima

CATEGORIA FEMININA
A- de 15 à 19 anos
B- de 20 à 24 anos
C- de 25 à 29 anos
D- de 30 à 34 anos
E- de 35 à 39 anos
F- de 40 à 44 anos
G- de 45 à 49 anos
H- de 50 à 54 anos
I- de 55 à 60 anos
J- 61 anos acima

6- INCRIÇÕES:
6.1- As inscrições serão realizadas:
a) SOMENTE NO SITE: www.aquiinscricao.com.br pagos somente através de boleto
bancário, cartão de credito ou Pix.
b) Atletas sem acesso à internet poderão procurar a Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo no setor de Esportes para realização da inscrição até a data do dia 08 de julho
de 2022 das 12:00 às 18 :00 horas.
c) Inscrições limitadas à 200 participantes.
7- TAXA DE INSCRIÇÃO:
a) O valor da taxa de inscrição para participação na corrida é de R$ 45,00 (quarenta cinco
reais), com kit atleta (camiseta + chip + número de peito+ medalha).
8- PREMIAÇÃO:
a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação.
b) Os atletas premiados na classificação geral não serão premiados na categoria por faixa
etária.
c) As medalhas de participação serão entregues logo após a conclusão da prova, mediante
apresentação de comprovante de inscrição.
d) Premiação por faixa 1º, 2º e 3º de cada faixa etária seguindo o critério se caso receber na
classificação geral não recebe por faixa etária, o pagamento por categoria será transferido
em conta para os respectivos ganhadores.
8.1- NA CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

MASCULINA
R$ 1000 + Troféu
R$ 600 + Troféu
R$ 400 + Troféu

FEMININA
R$ 1000 + Troféu
R$ 600 + Troféu
R$ 400 + Troféu

MASCULINA
R$ 150 + Troféu
R$ 100 + Troféu
R$ 50 + Troféu

FEMININA
R$ 150 + Troféu
R$ 100 + Troféu
R$ 50 + Troféu

8.2- POR FAIXA ETÁRIA

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

9- INFORMAÇÕES GERAIS
a) Todos os atletas inscritos que completarem a prova receberão medalhas de participação.
b) O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso
determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará a
desclassificação do atleta.
c) A comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a
ocorrer com atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão
tomadas para a total segurança dos concorrentes.
d) Cancelamento de Inscrição – Não será devolvido dinheiro.
e) A cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término.
f) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da 8ª
Corrida da Cenoura, cabendo a ela arbitrar sobre qualquer assunto da competição.
10- ENTREGA DO KIT ATLETA
A) Dia 08 de julho de 2022, das 12:00 às 18:00 horas no Poliesportivo José de Castro,
situado na Travessa Antônio Teixeira do Carmo S/N– São Gotardo/MG,
e no dia 10 de julho no local da prova, com retirada partir das 06:00 horas.
B) Os kits só serão entregues mediante apresentação da inscrição com respectivo
comprovante de pagamento e documento de identificação do atleta.
11- O RESULTADO ESTARÁ DISPONÍVEL LOGO APÓS O EVENTO NO SITE
www.corridaeaventura.com.br

