Artigo 1º - DA CORRIDA
§ 1º - A 12ª edição da Corrida do Milho, realizado pela Federação Mineira de Atletismo e apoiado pela
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está agendada
para acontecer no dia 15 de maio de 2022, domingo, a partir das 07 horas, com a primeira largada da meia
maratona (21K) prevista para às 07h30 e segunda largada (5K, 10K e Caminhada) prevista para às 08h00,
ambas na Lagoa Grande, situada na Avenida Piauí em frente ao número 919 (Rodoviária), no centro de
Patos de Minas – MG. O evento esportivo contará com a participação de atletas de ambos os sexos, com idades
que variam de 16 a 70 anos acima, devidamente inscritos. A corrida acontecerá em qualquer condição climática,
podendo ser cancelada, caso condições de catástrofe ou força maior coloque em risco a integridade física dos
participantes.
Artigo 2º – DAS ESPECIFICAÇÕES
§ 1º - A 12ª edição da CORRIDA DO MILHO contará com percursos de 5KM, 10KM e 21KM, que poderão ser
percorridos por atletas com idades que variam entre 16 e acima de 70 anos;
§ 2º - Acontecerá simultaneamente à corrida uma caminhada envolvendo a população local e atletas da APP
(Associação Paraolímpica Patense) e ainda integrantes do Centro de Convivência da Terceira Idade e do
UNIPAM SÊNIOR;
§ 3º - A duração de todo o evento é de aproximadamente 4hs30 (quatro horas e trinta minutos);
§ 4º - O local do evento estará preparado para receber os participantes a partir das 06h30 do dia 15 de maio;
§ 5º - Cada participante deverá retirar o seu kit contendo camisa, número de peito com chip de cronometragem
na loja da DUCKS SPORTS, localizada na rua General Osório, 41 no Centro de Patos de Minas / MG nos dias
13/05/2022 de 09h30 às 17h00, 14/05/2022 de 9h00 às 12h00.
Artigo 3º - DAS RESPONSABILIDADES
Ao participar da 12ª edição da CORRIDA DO MILHO, cada participante deverá observar atentamente e seguir
as seguintes regras:
§ 1º - Assumir a responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos e concordar totalmente com o presente
regulamento;
§ 2º - Assumir as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros de vida e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento;
§ 3º - Ceder todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções,
internet e qualquer mídia em qualquer tempo;

§ 4º - Passar por uma rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico na semana que
antecede ao evento, sendo o próprio atleta responsável por tais exames. O corredor assume que é conhecedor de
seu estado de saúde e capacidade atlética e que treinou adequadamente para o evento;
§ 5º - Preencher o cadastro com todos os dados solicitados corretamente, e efetuar o pagamento. As inscrições
acontecerão pelo site de inscrição on line (www.corridadomilho.com.br) por boleto ou cartão de crédito e para
pagamento em dinheiro na loja DUCKS SPORTS, localizada na rua General Osório, 41 no Centro de Patos de
Minas / MG;
§ 6º - Assumir que participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando os organizadores, realizadores,
apoiadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade e aceitar todos os termos deste regulamento e o termo
de compromisso;
§ 7º - Não poderá transferir sua inscrição para terceiros em nenhuma hipótese, bem como não poderá solicitar o
reembolso do valor da mesma;
§ 8º - Poderá usar qualquer outra camiseta a seu critério, mesmo que não seja a camiseta exclusiva do evento,
desde que seja fixado o número de peito na frente. O atleta que fizer o trajeto sem o número de peito será
desclassificado automaticamente;
§ 9º - Observar o trajeto, pois não será permitido qualquer meio facilitador para alcançar qualquer tipo de
vantagem. O trajeto será disponibilizado no ato da inscrição e também será disponibilizado no endereço eletrônico
www.corridadomilho.com.br
§ 10º - Aquele que ultrapassar o tempo da prova ou não conseguir terminar o percurso dentro do horário previsto,
poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova em qualquer ponto;
Artigo 4º - DA ORGANIZAÇÃO
§ 1º - A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto, disponibilizará
atendimento emergencial para os atletas, serviços de ambulância e Corpo de Bombeiros para remoção. Tanto o
atendimento médico emergencial propriamente dito como de continuidade serão efetuados na REDE PÚBLICA
sob responsabilidade desta. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro
sistema de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros)
eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta
decisão.
§ 2º - Em relação à segurança, o evento contará com o apoio de órgãos competentes, como Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros, Ambulância e ainda disponibilizará monitores para apoio logístico aos participantes;
§ 3º - Não haverá reembolso, por parte da organização bem como de seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores, de nenhum valor correspondente a taxa de inscrição, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por
ventura os atletas venham a sofrer durante a participação;

§ 4º - O acesso à área de concentração e largada será sinalizado, sendo proibido pular as grades que delimitam
estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto
sob pena de desclassificação.
§ 5º - O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais da largada é de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
§ 6º - Serão colocados à disposição dos ATLETAS regularmente inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na
região da LARGADA e CHEGADA.
§ 7º - A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados objetos de VALORES no Guarda-Volumes. A
ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se
trata de um serviço de cortesia da prova.

Artigo 5º - DAS INSCRIÇÕES
§ 1º - As inscrições terão o valor inicial do primeiro lote de R$75,00 + taxa de 10% de conveniência cobrada pelo
site de inscrição, do início das inscrições até o dia 31/03/2022.
§ 2º - As inscrições do segundo lote, terá o valor de R$89,00 + taxa de 10% de conveniência cobrada pelo site de
inscrição, com início a partir do dia 01/04/2022 até a data do dia 06/05/2022 ou até encerrar o número limite de
vagas disponibilizadas;
§ 3º - As inscrições serão limitadas a 1000 corredores e poderão ser feitas somente pelo atleta (desde que maior
de idade), pelo endereço eletrônico www.corridadomilho.com.br, www.keepsporting.com ou para pagamento em
dinheiro na loja da DUCKS SPORTS, localizada na rua General Osório, 41 no Centro de Patos de Minas / MG.
O atleta que tiver dificuldades deverá contatar o site de inscrição pelo telefone (31) 9.8797-6888 e ou procurar
na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, através do telefone (34) 3822-9892, para auxílio na inscrição;
§ 4° - A idade mínima para participação no evento é de 16 anos completos até a data do dia 31 de dezembro de
2022 (como estabelece a Confederação Brasileira de Atletismo), ou seja, será contato para nível de classificação
de faixa etária o ano de nascimento. Se o atleta for menor de 18 anos será necessária uma autorização por escrito
do pai ou responsável, com firma reconhecida, a ser entregue no dia da retirada do kit do participante.
§ 5º - Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições no dia do evento ou fora das datas estipuladas;
§ 6º - À Direção Técnica da prova é reservado o direito de incluir/inscrever no evento atletas especialmente
convidados.
§ 7º - A organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do evento em função de necessidade / disponibilidades técnicas / estruturais sem prévio
aviso;

Artigo 6º - DOS KITS E CHIPS
§ 1º - Cada participante receberá um kit contendo camisa promocional, balde de pipoca, squeeze, número de
peito, chip de cronometragem, alfinetes e brindes, que poderá ser retirado na loja da DUCKS SPORTS,
localizada na rua General Osório, 41 no Centro de Patos de Minas / MG nos dias 13/05/2022 de 9h30 às
17h00, 14/05/2022 de 9h00 às 12h00; NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS FORA DAS DATAS E
HORÁRIOS MENCIONADOS EM HIPÓTESE NENHUMA.
Os serviços e materiais constantes do item acima, poderão ser fornecidos pela ORGANIZAÇÃO,
PARCEIROS, COMITÊ ORGANIZADOR ou PATROCINADORES como mera liberalidade e/ou cortesia aos
participantes deste EVENTO sem obrigatoriedade e/ou padrão com comparativos de mercado.
§ 2º - Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção quanto ao tamanho das camisetas promocionais oferecidas
como forma de cortesia e brinde, com cotas limitadas de quantidade, sem a obrigatoriedade de disponibilização
de estoque por tamanho no ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações.
§ 3º - Não serão entregues kits em locais e horários diferentes do exposto acima;
§ 4º - Para retirar o kit do corredor, é necessário apresentar RG e comprovante de inscrição. Não serão aceitas
cópias/xerox de documentos, em hipótese alguma;
§ 5º - Os chips serão disponibilizados juntamente com o número de peito na entrega dos kits, sendo que o
atleta deverá assumir toda e qualquer responsabilidade por perda ou danos aos mesmos. Não haverá
substituição ou ressarcimento de chips em hipótese alguma. O CHIP será colado no verso do número de
peito e não deverá ser destacado.

Artigo 7º - DOS RESULTADOS E PREMIAÇÕES
§ 1º - Os nomes dos primeiros colocados de cada categoria serão publicados e fornecidos pela empresa contratada
para cronometragem ao término da corrida, quando serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria
/ distância. Também serão divulgados, nos dias posteriores, todos os resultados das provas no seguinte endereço
eletrônico: www.resultadofinal.com e também na página oficial do evento www.corridadomilho.com.br;
§ 2º - Todos os participantes, independente da classificação final, receberão medalha de participação (de
premiação) do evento;
§ 3º - Serão agraciados com troféus os 3 primeiros colocados de cada categoria descrita conforme abaixo:
3.1 – GERAL Masculino e Feminino / faixa etária: para ambos os percursos de 5KM e 10KM e ambos os
sexos (naipes masculino e feminino).
• 16 a 29 anos
• 30 a 39 anos
• 40 a 49 anos
• 50 a 59 anos
• 60 anos acima

3.2 – GERAL Masculino e Feminino / faixa etária: para o percurso 21KM e ambos os sexos (naipes masculino
e feminino).
• 16 a 33 anos
• 34 a 49 anos
• 50 a 59 anos
• 60 acima
Premiação especial para os 3 primeiros colocados GERAL nas provas de 5KM, 10KM e 21KM.
Geral Masculino e Feminino dos 5KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial
2º masculino e o 2º feminino R$150,00 + Troféu especial
3º masculino e o 3º feminino R$100,00 + Troféu especial
Geral Masculino e Feminino dos 10KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial
2º masculino e o 2º feminino R$150,00 + Troféu especial
3º masculino e o 3º feminino R$100,00 + Troféu especial
Geral Masculino e Feminino dos 21KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial
2º masculino e o 2º feminino R$150,00 + Troféu especial
3º masculino e o 3º feminino R$100,00 + Troféu especial

Premiação especial para os primeiros colocados masculino e feminino residentes em PATOS DE MINAS
(necessário apresentação de comprovante em nome do ganhador).
Geral LOCAL (residentes em Patos de Minas) Masculino e Feminino dos 5KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial
Geral LOCAL (residentes em Patos de Minas) Masculino e Feminino dos 10KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial
Geral LOCAL (residentes em Patos de Minas) Masculino e Feminino dos 21KM
1º masculino e o 1º feminino R$300,00 + Troféu especial

NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO EM NENHUMA HIPÓTESE.
Lembrando que, para a validação dos resultados e para receberem as premiações, os ganhadores deverão
estar portando os documentos de identificação para a comprovação dos dados cadastrais. Caso não esteja
com o mesmo, a organização poderá desclassificar o participante no ato da premiação.
As classificações e premiações serão feitas pelo tempo líquido.

Artigo 8º - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
§ 1º - O evento poderá ser suspenso pelos organizadores / realizadores a qualquer momento, por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior;
§ 2º - À organização cabe o direito de fazer qualquer alteração dos itens deste regulamento sem prévio aviso,
conforme as necessidades do evento. Tais alterações serão informadas na retirada dos kits;
§ 3º - Aquele que, em qualquer momento, deixar de atender as regras descritas neste regulamento, poderá ser
desclassificado do evento.
§ 4º - A organização oferecerá o serviço de guarda volumes, porém não se responsabilizará por valores ou objetos
deixados no interior do mesmo, por se tratar de um serviço gratuito e não cobrado ao atleta.
§ 5º - O tempo de cada atleta será medido como ‘tempo bruto’, ou seja, o tempo sendo cronometrado pelo chip,
desde o momento em que acontece o tiro de largada para todos os participantes, conforme orientação da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
§ 6º - As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão definidas pela Comissão ORGANIZADORA
e/ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
§ 7º - MONTAGENS DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES
Os locais das tendas de cada assessoria não serão cobrados pelo espaço de ocupação no evento. O espaço será
definido de acordo com o número de inscritos (efetivados e pagos) até a data do dia 15/04/2022 conforme o
mapa de montagem da arena a ser divulgado. A assessoria que tiver o maior número de inscritos, poderá
escolher o local de instalação da tenda primeiro e assim sucessivamente.
Cada assessoria será responsável pela locação, instalação e montagem de sua tenda, que deverá estar pronta até
ás 6hs do dia 15/05/2022. Não será permitido a instalação após o horário e data estabelecida.
O valor de cada inscrição seguirá os valores de cada lote de venda pré-definidos pela organização.
A camisa para a premiação será exclusiva e obrigatória do evento.
Não será permitido de forma alguma a inserção de logomarcas de empresas ou produtos sem a prévia
autorização da organização do evento, cabendo o descredenciamento imediato da assessoria, podendo a
organização retirar a participação da mesma de imediato.
Será permitida a colocação de 1 (uma) tenda por assessoria esportiva. As tendas não poderão ter sistema de som
e deverão ter o tamanho máximo de 5 x 5 metros quadrados.
A tenda poderá ser montada na noite anterior ao evento, porém, sua segurança será de responsabilidade de cada
assessoria, ou no dia do evento, até as 6hs horas da manhã. As tendas colocadas fora da zona determinada
estarão passíveis de remoção pelo órgão responsável da Prefeitura de Patos de Minas.
Para verificar o local disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO para montar sua tenda, verifique junto a
organização do evento.
A ORGANIZAÇÃO comunicará à segurança pública sobre a área destinada a montagem de tendas para que se
dê toda segurança às equipes, porém a ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela tenda ou danos causados à
mesma e (ou) objetos deixados no seu interior.
Leia atentamente o termo de compromisso, descrito na página seguinte.

Todo atleta que se inscrever no evento, aceita todos os termos deste regulamento assim como o termo de
compromisso descrito neste regulamento.
COMO PARTICIPANTE DESTE EVENTO DECLARO QUE:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Os dados pessoais fornecidos para efetivar minha inscrição no evento são de minha total responsabilidade
e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.
Participo deste evento - 12ª edição da CORRIDA DO MILHO - por livre e espontânea vontade,
isentando os organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores, de
qualquer responsabilidade.
Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para participação, gozando de saúde perfeita
e de haver treinado adequadamente para este evento.
Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante
a minha participação neste evento.
Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, assistência médica e quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação neste evento, antes, durante ou depois
do mesmo.
Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da inscrição
e que é de MINHA responsabilidade acompanhar as comunicações e alterações, bem como acessar o site
do evento. Concordo com todas as modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a
disponibilização dos serviços e/ou cortesias para a minha participação no evento.
Aceito não portar nem utilizar dentro das áreas do evento, nenhum material político, promocional ou
publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização
e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes
e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas delimitadas.
Sendo participante de equipes ou prestador de serviços, declaro ter pleno conhecimento do regulamento
e também que devo respeitar as áreas da organização destinadas às equipes.
Declaro estar ciente que, caso ocorra perda ou danificação do chip (que irá colado na parte traseira do
número de peito), estarei automaticamente excluído do resultado sem direito a reclamações.
Estou ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao trânsito normal de
veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes
de danos pessoais ou materiais causados por sua participação neste evento;
Estou ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (tênis, relógio, acessórios,
celulares...) durante toda a prova;
Estou ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de um
atleta; que AS INSCRIÇÕES SÃO INDIVIDUAIS, INTRANSFERÍVEIS (titularidade e ano) e só serão
efetivadas após o pagamento.
Estou ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo na arena ou ao longo do percurso, fora
das latas de lixo;
Em caso de emergência, autorizo qualquer pessoa qualificada a administrar o tratamento necessário,
médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e derivados sanguíneos;

Sendo assim, declaro estar apto à prática esportiva na 12ª edição da CORRIDA DO MILHO.
Li e estou de acordo com todo o regulamento do evento.

