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2ª Corrida Família do Servidor 2019 
 

REGULAMENTO 
 
Data: 12/10/2019 
Distancia - 4km.  
Horário de  Largada – 08h00 
Endereço largada/chegada: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio  
 
 
 
A prova será realizada no dia 12/10/2019 (Sábado), por servidores públicos 
municipais efetivos, temporários, estagiários e familiares – denominadas 
participantes – devidamente inscritos.  
 
 

I - Informações sobre o evento 
 

1.1- A corrida possui distância de 4 km, conforme mapa em anexo.  
1.2- A largada e a chegada da prova acontecerá no Estádio Municipal (Portão 

Principal), às 08h00. 
1.3- O chip deverá ser retirado no dia da prova, próximo ao local de largada,  

de 6h45 às 7h45. 
1.4- O chip deverá ser amarrado ao cadarço do tênis do atleta participante, 

sob pena de não inclusão do tempo de realização da prova na lista de 
resultados oficiais. 

1.5- O chip deverá ser devolvido ao final da prova, sendo o corredor 
responsável por sua correta utilização.  

 
II - Inscrições 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Juiz de 
Fora (www.pjf.mg.gov.br), somente para servidores públicos efetivos ou 
temporários, estagiários e familiares,  no período de 16/09/19 à 06/10/2019. 
 
2.2. – Para efeito de inscrição são considerados familiares:  Cônjuge, 
companheira(o), pai, mãe, filha(o) e irmã(o). 
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2.3 - O participante tem a obrigação de preencher todos os campos 
corretamente para efetivar sua inscrição na corrida. 
 
 2.4 - A inscrição do atleta é sujeita a confirmação e validação dos dados por 
parte da comissão organizadora. 
 
2.5. – A inscrição é PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. Em hipósete alguma haverá 
substituição do atleta inscrito. 
 
 

III - Regras gerais do evento 
 
3.1 - Haverá verificação do tempo com o sistema de chip, sendo a classificação 
pelo tempo líquido. 
NOTA:  Somente os 5(cinco) primeiros masculinos e femininos são 
classificados pelo tempo bruto. 
 
3.2 - Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição 
deverá ser feita, por escrito, ao DIFRE/SEL, até 02 (dois) dias úteis após a 
divulgação. 
 
3.3 - O participante que, em qualquer momento, deixar de atender às regras 
descritas neste regulamento, poderá ser desclassificado deste evento. 
 
3.4 - O número de peito deverá ser fixado na parte da frente da camiseta do 
participante. 
 
3.5 - Cada atleta deverá retirar, seu chip eletrônico, somente mediante 
apresentação do número de peito. Em nenhuma hipósete o chip poderá ser 
retirado sem o número de peito. 
 
 

IV - Regras gerais da corrida 
 
4.1 - A idade mínima para participação na corrida é de 14 (quatorze) anos 
completos até o dia 12/10/2019. 
 
4.2 - Será invalidada a participação do atleta que não utilizar corretamente o 
chip eletrônico e número de peito, sob pena de não inclusão do tempo de 
realização da prova na lista de resultados oficiais. 
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4.3 - Haverá cronometragem da corrida, usando-se como referência o relógio 
da largada e sistema de chip eletrônico ou anotação manual caso seja 
necessário. 
 
4.4 - A prova terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos , sendo que para a 
largada, o atleta poderá largar pelo pórtico até no máximo 05 (cinco) minutos 
após a largada oficial da prova. 
 
4.5 - O participante deverá seguir o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 
auxiliar para obter qualquer tipo de vantagem. 
 
4.6 - É proibido o auxílio de terceiros durante a realização da prova, bem como 
o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização da organização. 
 
4.7 – O corredor deverá utilizar vestimenta adequeada para a prática esportiva 
e obrigatoriamente CAMISA, CAMISETA OU TOP. 
 
4.8 - O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e de sua 
capacidade atlética. 
 
 

V - Classificação da corrida 
 
5.1 - A classificação dos participantes na prova será definida conforme sua 
colocação. Fará parte da classificação geral da corrida todo participante  
regularmente inscrito na  prova. 
 

VI – Premiação 
 
6.1 - Todo participante que completar o percurso  receberá uma medalha de 
participação. 
 
6.2. – Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados geral 
masculino e feminino e os 3 (três) primeiros servidores masculino e feminino. 
 
6.3. – Não haverá duplicidade de premiação., ou seja, os servidores que forem 
premiados entre os 5(cinco) primeiros da classificação geral não poderão 
receber a premiação de servidores. 
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VII - Considerações finais 

 
7.1- Dúvidas ou informações técnicas devem ser esclarecidas com o 
Departamento de Iniciação, Formação e Rendimento Esportivo da Secretaria de 
Esporte e Lazer. 
 
 
7.2- Os casos omissos nesse regulamento seguirão as Normas da Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) e serão analisados pela Secretaria de Esporte e 
Lazer. 
 
 
 


