Regulamento da 2ª Corrida de Vila Boa
1. Da Corrida
1.1 - A Corrida de Vila Boa é uma iniciativa conjunta da Prefeitura Municipal de Goiás,
por meio das Secretarias de Educação, da Saúde, do Meio Ambiente e de Transito, da
Câmara Municipal de Goiás, e do Mandato do Vereador Aderson Gouvea, em
parceria com incentivadores do esporte local.
1.2 - A prova ocorrerá nas ruas da Cidade de Goiás, na data de 26 de julho de 2019,
sexta feira, conforme consta no presente regulamento.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da Prefeitura Municipal de
Goiás (http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/) em página específica do evento.
Também serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Educação (Praça Brasil
Caiado, Centro - Quartel do XX), com início dia 17 de junho de 2019.
2.2 - No ato da inscrição, o participante deverá informar dados pessoais, e a qual
distância pretende correr. Será gerado um número de inscrição correspondente à
categoria do participante (faixa etária, gênero e distância). Um e-mail de confirmação
será enviado para o endereço eletrônico informado.
2.3 – Valor da Taxa de participação: 2kg (dois quilos) de alimento não perecível, a ser
entregue na Secretaria Municipal de Educação ou no local do evento.
2.4 – Aptidão Física e idade mínima: qualquer pessoa acima de 18 anos de idade
poderá participar da Corrida;
2.5 - A inscrição só poderá ser feita pelo próprio participante. Não será permitido fazer
inscrição para terceiros;
2.6 – A todos os inscritos será entregue, no dia da Corrida, placa com a numeração
correspondente à sua inscrição.
Os primeiros 200 (duzentos) inscritos receberam, no dia da Corrida, um Kit com
camisa do evento e Squeese.
3. DAS DISTÂNCIAS E DOS PERCURSOS:
3.1 – A Corrida terá duas opções de distância, 5km e 8km.
3.2 - O percurso de 8Km, compreende o seguinte trajeto: Saída da Rua Beira Rio na
altura da Praça de Eventos, passando por: Travessa São Paulo; Rua São Paulo; Rua
Santos Dumont; rotatória do João Francisco; Rua Aeroporto, Rua Dom Tomás (antiga
Rua B); OEC; Rua A; descida do Zé Faia; trecho do Consórcio (Super Souza); Praça
do João Francisco; Praça do Hospital Brasil Caiado; Av. Dário de Paiva; Rua Edgar

Camelo;

Rua Deusdeth Moura; Rua Alcide Jubé; Prefeitura; Av. Beira Rio e a

chegada na Praça de Eventos. Conforme imagem a seguir:

3.2 - O percurso de 5Km, compreende o seguinte trajeto: Saída da Rua Beira Rio na
altura da Praça de Eventos, passando por: Travessa São Paulo; Rua São Paulo; Rua
Santos Dumont; rotatória do João Francisco; Praça do João Francisco; Praça do
Hospital Brasil Caiado; Av. Dário de Paiva; Rua Edgar Camelo; Rua Deusdeth Moura;
Rua Alcide Jubé; Prefeitura; Av. Beira Rio. e a chegada na Praça de Eventos.
Conforme imagem a seguir:

4. DAS CATEGORIAS:
4.1 - As categorias são divididas por faixa etária, gênero e distância:
De 18 a 35 anos, masculina e feminina, 5k e 8k;
De 36 a 55 anos masculina e feminina, 5k e 8k;
De 56 a 65 anos masculina e feminina, 5k e 8k;
De 65 acima masculina e feminina, 5k e 8k.
5. DA PREMIAÇÃO:
5.1 - Medalha para todos os inscritos participantes;
5.2 - Medalha especial até o 3º lugar, por categoria, para feminino e masculino.

6. DA DATA E DO HORÁRIO:
6.1
6.2
6.3
6.4

Dia 26 de julho de 2019 (sexta-feira)
Concentração: a partir das 15H00MIN
Saída: 17H00MIN
Duração máxima: 02H00MIN
7. DO LOCAL DA CONCENTRAÇÃO E SAÍDA:

7.1 - A concentração ocorrerá na Praça de Eventos de Goiás, e a Largada na Av,
Beira Rio ao lado da Praça.
8. DAS REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS:
8.1 - A cada participante da corrida será fornecido um número de inscrição conforme a
categoria escolhida (faixa etária, gênero e distância) que obrigatoriamente deverá ser
fixado na frente da camisa (peito), totalmente visível, sem rasura ou alterações. Sem
esta numeração o participante será desclassificado caso chegue até o 3º lugar;
8.2 - Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização serão
desclassificados;
8.3 - Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar as
orientações dos organizadores e coordenadores da corrida;
8.4 - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo participante será
passível de desclassificação;
8.5 - Os fiscais de prova estarão dispostos em pontos específicos durante o percurso;
8. 6 - A entrega da premiação aos três primeiros classificados de cada categoria será
feita após a homologação do resultado oficial da corrida;
8.7 - A corrida será realizada sob quaisquer condições climáticas, desde que não
coloque em risco a integridade física de todos os participantes;
8.8 - Por se tratar de uma corrida de rua, os participantes deverão observar e tomar os
devidos cuidados com desníveis e obstáculos que possam existir durante o percurso.
A organização não se responsabiliza por quaisquer incidentes que porventura possam
acontecer em virtude de tais situações. Por conta disso, os órgãos oficiais
responsáveis recebem as informações sobre o percurso com antecedência e o libera
para realização da corrida;
8.9 - O extravio ou perda de algum pertence que porventura venha acontecer com o
participante durante a realização de todo o evento, não será de responsabilidade dos
organizadores da corrida;
9. Os casos omissos a este Regimento serão resolvidos pela comissão
organizadora do evento.

