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1 – Informações Gerais: 

A. Data do evento: 09 de junho de 2019 (domingo), com concentração às 8h e largada prevista para às 
9h, na Praça João Pinheiro, centro de Muriaé-MG. 

B. Inscrições: As inscrições poderão ser realizadas até o 05/06/2019, pelo site www.unifaminas.edu.br, ou 
presencialmente, nos dias 06 e 07 de junho em local a ser definido pela Comissão Organizadora, que 
será divulgado no site da instituição (unifaminas.edu.br). 

C. O valor da inscrição para participação segue cronograma abaixo: 

a. 01/03/2019 a 01/04/2019 a inscrição será no valor de R$ 25,00; 

b. 02/04/2019 a 01/05/2019 a inscrição será no valor de R$ 35,00; 

c. 02/05/2019 a 07/06/2019 a inscrição será no valor de R$ 45,00; 

D. Poderá participar desta corrida qualquer pessoa que possua, na data da corrida, pelo menos 16 anos de 
idade. 

a. O atleta menor de 18 anos deverá possuir autorização de seu responsável legal, para participar 
da prova.  

b. O modelo de autorização estará disponível para download na página de inscrições, no site 
unifaminas.edu.br.  

c. A autorização preenchida e assinada pelo responsável deverá ser entregue na retirada do kit do 
atleta, acompanhada das cópias do documento de identidade do atleta (menor) e do 
responsável. 

E. O atleta ou responsável, ao assinar a ficha de inscrição e/ou autorização, isenta a organização do 
evento, realizadores, promotores, patrocinadores e apoiadores de quaisquer intercorrências ou 
acidentes que possam vir a ocorrer antes, durante ou após a realização da prova. O atleta participante 
ou seu responsável legal assume toda e qualquer responsabilidade pela sua participação na prova, 
devendo estar apto fisicamente. 

F. Identificação: todo atleta inscrito deverá identificar-se, no dia da prova, junto à Comissão 
Organizadora, que ficará na Praça João Pinheiro, até às 8h30, para retirada do seu número de peito, 
caso não tenha sido feita previamente em local determinado pela Comissão Organizadora.  

a. O posto de identificação funcionará a partir das 7h do dia 09 de junho 2019, no local da 
largada: Praça João Pinheiro, centro de Muriaé - MG.  

G. Os 200 (duzentos) primeiros atletas que se apresentarem aos locais indicados pela Comissão 
Organizadora, poderão retirar seus kits atletas. O kit será entregue mediante apresentação da Carteira 
de Identidade do atleta inscrito e comprovante do pagamento da inscrição.  

a. O kit atleta será entregue de acordo com a ordem dos 200 (duzentos) primeiros a comparecer 
em um ponto de troca indicado pela Comissão Organizadora; 



 

 

b. O Kit atleta é composto por squeeze, camisa personalizada do evento e bolsa, estando limitado 
aos 200 (duzentos) primeiros atletas que procurarem os postos de troca, com as devidas 
comprovações de inscrição e pagamento. 

c. A lista com os endereços dos postos de troca onde os atletas poderão retirar o kit atleta, 
antecipadamente, estará disponível no site www.unifaminas.edu.br a partir de 27/05/2019 
(sujeita a alteração caso fatores alheios externos influenciem na programação). 

d. Os kits também poderão ser retirados, caso ainda haja disponibilidade, no dia da prova, de 7h 
às 8h, na Praça João Pinheiro, centro de Muriaé - MG. 

e. Excedendo o número de kits de atleta disponíveis de 200 unidades (duzentas), os atletas não 
contemplados deverão ainda assim pegar seu número de peito e chip de cronometragem 
eletrônica com a Comissão Organizadora, para a correta prática da corrida na prova. A entrega 
será realizada no posto de troca que será divulgado conforme ponto ‘c’ acima. 

f. A retirada do Kit atleta poderá ser realizada por terceiros até o dia 05/06/2019, desde que o 
mesmo apresente modelo de procuração disponibilizado no site, em nome do atleta inscrito, 
com todos os dados preenchidos corretamente, desde que ainda haja kits disponíveis.  

H. Percurso: o percurso totalizará 6km, em circuito pelas ruas de Muriaé, conforme itinerário abaixo: 

Saída da Praça João Pinheiro seguindo em direção à Praça do “Bar do Broa”, 
contornando a praça e retornando pela Rua Padre D em direção à Praça João Pinheiro, 
entrando a direita pela Rua Amador Pinheiro de Barros e em seguida virando a esquerda 
na Av. Juscelino Kubitscheck,. Segue virando à esquerda na Av. Doutor Passos em frente 
a Rodoviária seguindo para a Barra, pela Av. Cel Monteiro de Castro, virando à esquerda 
na Rua Souza Castro passando pela Casa Deco e virando à esquerda na Rua Dr. Lídio B 
de Melo, passando pela Rua Benedito Valadares e seguindo pela Rua Getúlio Vargas até 
a Av. Constantino Pinto, virando à esquerda na Rua Cel. Domiciano e seguindo até virar 
à direita na Rua Des. Canedo. O Percurso continua pela Rua Des. Canedo e contorna ao 
final da Praça São Paulo, seguindo pela Rua São Pedro e Rua Dr. Silveira Brum, 
finalizando na Praça João Pinheiro. 

 

http://www.unifaminas.edu.br/


 

 

I. Responsabilidades e Recursos: a Comissão Organizadora disponibilizará, na Praça João Pinheiro, uma 
unidade móvel de pronto atendimento, não se responsabilizando, entretanto, por possíveis acidentes 
com atletas participantes da prova. Não caberão recursos aos atos de juízes do regulamento. 

J. O evento é uma atividade de extensão acadêmica do Centro Universitário UNIFAMINAS. O aluno que 

participar da corrida/caminhada, ao ter sua participação registrada, serão pontuados em 10 horas 

complementares na categoria 6, do Manual de Atividades Complementares; 

 

2 – Comissão Organizadora: 

Constituída por colaboradores do Centro Universitário UNIFAMINAS, da Prefeitura de Muriaé - Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, e ainda empresa terceirizada de cronometragem eletrônica, a 
Comissão Organizadora possui as seguintes funções: 

a) Organização: Centro Universitário UNIFAMINAS; 

b) Fiscalização e Segurança da Prova: Secretaria Municipal de Esportes, disponibilizará, em cada 
cruzamento, um fiscal orientador, que também dará segurança a prova; 

c) Postos de Água: haverá ao longo do percurso postos para distribuição de água aos atletas participantes da 
prova, o primeiro na Praça João Pinheiro, outro em frente à Casa Deco na Barra e outro após o cruzamento 
da Av. Constantino Pinto; 

d) Será disponibilizado um posto de atendimento para primeiros socorros e uma ambulância (PMM – 
SMELJ); 

e) Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

3 – Desclassificação: 

Será desclassificado(a) o(a) atleta que: 

a) Perder ou adulterar o número de peito/inscrição e chip de cronometragem recebido; 

b) Ultrapassar outro atleta dentro do funil de chegada; 

c) Propositalmente empurrar ou dificultar a ação de outro atleta; 

d) Desviar-se do itinerário proposto e/ou não passar pelos pontos de fiscalização; 

e) Não devolver seu número de peito à Comissão Organizadora ao final da prova; 

f) Não for registrado em todos os pontos de controle da empresa de cronometragem eletrônica, seja por 
adulterar o trajeto ou má utilização do recurso do chip. 

 

4 – Premiação: 

Serão premiados os três primeiros competidores na categoria Elite (primeiros colocados geral), masculina e 
feminina, com entrega de troféus, medalhas e brindes dos patrocinadores do evento.  A entrega da premiação 
está prevista às 11h. Após premiação da categoria de Elite, serão premiadas as categorias por faixa etária, 
medalha e premiação em dinheiro ao 1º colocado, de acordo com a distribuição abaixo: 

 



 

 

Categorias premiadas: 

- Grupo de Elite (Masculino e Feminino); 

Categoria por faixa etária: 

- Categoria A: 16 a 19 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria B: 20 a 24 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria C: 25 a 29 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria D: 30 a 34 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria E: 35 a 39 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria F: 40 a 44 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria G: 45 a 49 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria H: 50 a 54 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria I: 55 a 59 anos (Masculino e Feminino); 
- Categoria J: acima de 60 anos (Masculino e Feminino); 

 

Obs.: Os 200 (duzentos) primeiros atletas que cruzarem a linha de chegada serão contemplados com uma 
medalha padrão do evento. 

 

5 – Autorização uso da imagem: 

Ao realizar sua inscrição, o atleta autoriza a divulgação e a utilização da sua imagem em programas 
institucionais e campanhas publicitárias do UNIFAMINAS, com veiculação pública nos meios de comunicação ou 
mídias sociais. 

 

Este regulamento será considerado aceito pelo participante após o pagamento da inscrição. 

 

Comissão Organizadora 

Inscrições: www.unifaminas.edu.br 

Mais informações: (32) 3729-7501 


