
 

 

 

 

REALIZAÇÃO: Unimed Varginha 

ORGANIZAÇÃO: Resultado Final 

DATA: 26/04/2020 (domingo)  

ARENA DE LARGADA E CHEGADA: Alto da Vila Paiva 

DISTÂNCIAS: 05km, 10Km e kids. 

LIMITES DE PARTICIPANTES: 400 inscritos 

 

1. TEMPO LIMITE 

LIMITE DE CONCLUSÃO: 02h30 de prova às 10h30 do dia 26/04/2020 

 Após este horário, o tráfego de veículos será liberado e o atleta deverá manter-se na 

calçada, caso ainda não tenha finalizado o percurso. 

CRONOMETRAGEM:  

 O sistema de cronometragem será encerrado às 10h30. Os atletas que terminarem a 

prova após o horário mencionado não terão seu tempo contabilizado.  

 

 

2. INSCRIÇÕES 

 As inscrições serão realizadas somente pelo site www.unimedvarginha.coop.br com link 

para o da equipe técnica Resultado Final.  

               VALOR 

O valor da inscrição para 5km, 10km e caminhada PÚBLICO GERAL  

- 1º lote até 09/04: R$ 50,00 + Taxa do site 

- 2º lote até 24/04: R$ 60,00 + Taxa do site 

 

O valor da inscrição para 5km, 10km e caminhada PÚBLICO ASSOCIADO UNIMED 

- 1º lote até 09/04: R$ 45,00 + Taxa do site 

- 2º lote até 24/04: R$ 50,00 + Taxa do site 

 

O valor da inscrição para o Kids.  

- 1º lote até 09/04: R$ 32,00 + Taxa do site 

- 2º lote até 24/04: R$ 42,00 + Taxa do site 

http://www.unimedvarginha.coop.br/


 
 

 

 

 

 A forma de pagamento se dará por meio de boleto bancário ou cartão de crédito, 

conforme descrito no ambiente de inscrições da equipe técnica. 

 

Todo atleta que fizer a inscrição como associado, terá de apresentar a carteirinha 

juntamente com a identidade na retirada do KIT. 

 

Caso a organizadora entenda viável, no dia da corrida poderão ser ofertadas inscrições 

especiais pelo valor de R$ 70,00. A viabilidade da venda estará ligada diretamente à 

demanda e saída das inscrições em primeiro e segundo lote. A forma de pagamento 

nesta condição será apenas no dinheiro à vista. 

 

2.1 QUANTIDADE 

 

A Unimed Varginha se reserva o direito da abertura de 400 inscrições para ambas as 

corridas. Uma vez alcançado este número geral, as inscrições se encontrarão 

encerradas.  

 

2.2 PERÍODO 

 

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24/04/2020, ou até quando for preenchido 

o limite máximo de 400 atletas inscritos. 

  

2.3 ENTREGAS 

 

A inscrição para a prova, dá direito ao Kit Atleta (camisa poliamida, número de peito, 

chip de cronometragem, sacochila em microfibra), apoio médico, hidratação, chip de 

cronometragem, brindes dos patrocinadores, acesso à área de preparação, uso das 

instalações na arena do evento. 

 

2.4 ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES 

 

▪ A idade mínima para participação no evento é de 16 anos completos até a data do 

dia 31 de dezembro de 2020 (como estabelece a Confederação Brasileira de 

Atletismo), ou seja, será contado 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.  

▪ A organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta que inserir os 

dados errados na ficha de cadastro para inscrição, tampouco, àqueles que não 

fixarem corretamente o número de peito na altura do dorso, contendo um chip de 

cronometragem no verso. Não destacar o chip em hipótese nenhuma. EM CASO DE 

DÚVIDA, CONSULTE A ORGANIZAÇÃO. 



 
 

▪ Atletas que utilizarem, indevidamente, a inscrição de outros atletas, ambos serão 

suspensos das provas organizadas pela Unimed Varginha por 24 meses, e poderão 

sofrer as medidas legais cabíveis por falsidade ideológica. 

▪ Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara 

encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar da Corrida 

Unimed Varginha. 

▪ Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: resultadofinal.eventos@gmail.com 

ou pelo telefone: (31) 9.8478-0120 (também WhatsApp). 

▪ Ao fazer a inscrição o atleta entende que a camisa do evento é de uso obrigatório. 

 

3. RETIRADA DO KIT DO ATLETA 

 

A entrega dos kits de corrida, para os moradores de Varginha, acontecerá no dia 

25/04/2020 (sábado), das 11h às 17h, no local de largada da corrida: Rua Maria Zilda Paiva, 

Praça Nova. Bairro Vila Paiva.  

O atleta que não residir em Varginha poderá retirar o seu kit de corrida no dia do evento 

até 01h antes da largada, das 06h às 07h, não serão entregues kits após este horário.  

OBS: Os atletas que não retirarem os kits de participação, não poderão participar da 

corrida. A organização não entregará Kits fora das datas e locais definidos neste regulamento. 

Não serão entregues kits em locais e horários diferentes do exposto acima; 

 

KIT ATLETA 

Todos os atletas inscritos receberão o kit atleta, composto por: camiseta personalizada da 

corrida e uso obrigatório durante o evento, número do peito, chip de cronometragem e 

brindes da Unimed Varginha e patrocinadores. 

Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição e algum 

documento com foto. Não necessariamente precisa ser o próprio atleta para a retirada, pode 

enviar um representante com estes dois documentos. Lembrando que no ato de entrega o atleta 

ou seu representante assinarão o protocolo de recebimento e a Unimed Varginha não se 

responsabilizará pela perda de nenhum dos itens entregues.  

Os atletas que forem associados á UNIMED, terão que apresentar a carteirinha UNIMED no 

ato da retirada do kit. 

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. 

 

4. CRONOMETRAGEM 

 

A cronometragem da Corrida Unimed Varginha será realizada por meio do sistema de 

cronometragem eletrônica (chip) conforme determina o regulamento da IAAF (art. 240), por 

tempo bruto e líquido, sendo que a premiação das categorias geral por tempo bruto e as 

categorias de faixas etárias serão baseadas o tempo líquido. O chip é descartável, portanto, não 

é necessário a devolução. 

mailto:resultadofinal.eventos@gmail.com


 
 

Em hipótese alguma a medalha será entregue sem o número de peito do atleta fixado no 

dorso. 

 

5. PREMIAÇÃO 

 

A premiação na categoria geral se dará monetariamente da seguinte forma: 

  

 

 

 

 

 

 

A premiação na categoria etária se dará nos 5km em forma de troféu aos três primeiros 

colocados por idade: 

 

5 KM FEMININO MASCULINO 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 16 a 19 anos 16 a 19 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 20 a 29 anos 20 a 29 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 30 a 39 anos 30 a 39 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 40 a 49 anos 40 a 49 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 50 a 59 anos 50 a 59 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 60 anos ou mais 60 anos ou mais 

 

 

Nos 10Km a premiação é só na categoria geral, não tendo premiação por faixa etária de 

idade. 

 

Todos os atletas da corrida que terminarem a prova dentro do prazo de 02h30 receberão 

medalha de participação. Conforme tempo limite e de cronometragem estipulados. 

 

6. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 

A cerimônia de premiação será realizada na arena do evento, APÓS A CHEGADA DOS CINCO 

PRIMEIROS COLOCADOS E/OU DOS TRÊS PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA. Não serão entregues 

troféus em outra data. 

 

 

 

 

 

05 km - FEMININO 

1º Lugar R$ 600,00 

2º Lugar R$ 400,00 

3º Lugar R$ 200,00 

 

05 km - MASCULINO 

1º Lugar R$ 600,00 

2º Lugar R$ 400,00 

3º Lugar R$ 200,00 

 

10 km - FEMININO 

1º Lugar R$ 1.000,00 

2º Lugar R$ 500,00 

3º Lugar R$ 300,00 

 

10 km - MASCULINO 

1º Lugar R$ 1.000,00 

2º Lugar R$ 500,00 

3º Lugar R$ 300,00 

 



 
 

7. HIDRATAÇÃO 

 

Os pontos de hidratação estarão dispostos aproximadamente a cada 2Km do circuito e na 

chegada. A Unimed Varginha ressalta a importância de cada atleta ao se atendar ao seu limite 

pessoal e a sua necessidade de hidratação. 

 

 

8. PERCURSO DA PROVA 

 

A via de trânsito utilizada para o percurso dos atletas será compartilhada, sendo uma via 

para carros e outra para os participantes da corrida. 

 

Independentemente do controle do trânsito e da via, visando uma maior segurança, todos 

os atletas deverão seguir a orientação da equipe de STAFF de percurso, mantendo-se sempre 

do lado indicado da pista. A não obediência poderá colocar em risco a sua segurança e a dos 

outros atletas, sendo cabível a desclassificação na prova. 

 

Todo atleta deverá 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.unimedvarginha.coop.br . O trajeto 

será todo demarcado com cal e cones, e o atleta deverá seguir a marcação do mesmo.  

 

9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO 

 

▪ O uso da camiseta da corrida é obrigatório, por isso a Unimed Varginha reforça a 

importância em se preencher corretamente a sua numeração no momento de 

inscrição. No espaço reservado às informações sobre a corrida no site da Unimed 

Varginha existe o esboço da camiseta com as medidas de cada tamanho. 

▪ O uso do número de peito é obrigatório, devendo ser fixado na parte frontal da 

camiseta. 

▪ O chip vem afixado no número de peito, e não pode ser destacado. Qualquer dúvida, 

solicitar auxílio da organização do evento. 

▪ A prova terá fiscais de percurso, portanto, qualquer irregularidade, será passível de 

desclassificação. 

▪ Serão disponibilizados aos participantes, ambulância, sanitários químicos, guarda-

volumes, água potável, lanches e brindes da Unimed Varginha e seus 

patrocinadores. 

▪ Não serão permitidos parceiros ou acompanhantes de prova. Atletas que estiverem 

correndo acompanhados por outro atleta treinador/apoio ou por bicicleta 

treinado/apoio, estarão automaticamente desclassificados da prova. 

 

A Unimed Varginha salienta a importância da retirada do Kit Atleta com a antecedência de 

um dia, para a guarda correta e preparação dos itens de uso obrigatório: camiseta / número / 

chip. 

 

http://www.unimedvarginha.coop.br/


 
 

10. APOIO MÉDICO 

 

Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da 

prova, além de seguro contra acidentes. 

 

11. SEGURO 

 

É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico para a assistência e 

cobertura financeira em caso de acidente. As equipes de apoio da organização que trabalham 

no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminhamento do acidentado pra um 

hospital mais próximo. A partir daí termina a responsabilidade. Todas as despesas médico-

hospitalares correrão por conta do atleta acidentado. 

 

12. REALIZAÇÃO DO EVENTO 

 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar o 

CANCELAMENTO ou SUSPENSÃO da Corrida Unimed Varginha, iniciada ou não, por questões de 

segurança pública, terrorismo e/ou motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por 

qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova 

data para a realização. 

▪ Os atletas ficam cientes de que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos 

e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) pelos quesitos 

supracitados, não gerando qualquer responsabilidade para a empresa organizadora. 

▪ Na hipótese de suspensão do evento esportivo, não haverá devolução do valor de 

inscrição. 

 

A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo que tal 

decisão será comunicada aos inscritos por meio do site oficial da corrida. 

▪ Na hipótese de adiamento da corrida e consequente divulgação de nova data, os 

inscritos terão o prazo de 7 (sete) dias para solicitar a devolução do valor da 

inscrição, contados da comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este 

direito para além desse prazo. 

▪ Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data), os inscritos 

deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 7 (sete) dias, contados da 

comunicação aos inscritos. 

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. 

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. 



 
 

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. 

O posicionamento escolhido pelo atleta nos locais da largada é de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

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. 

Os atletas devidamente inscritos, automaticamente cederão 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 

Nenhum atleta poderá transferir sua inscrição para terceiros em nenhuma hipótese, bem 

como não poderá solicitar o reembolso do valor da mesma. 

13. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

▪ No ato da inscrição o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse 

regulamento. 

▪ A prova será realizada em quaisquer condições climáticas. Porém, em caso de 

condições climáticas extremas e atípicas, fica a critério da organização o 

prosseguimento do evento, de forma a preservar a segurança dos atletas. 

▪ Os casos omissos nesse documento serão resolvidos pela comissão organizadora da 

prova. 

▪ A organização não se responsabiliza por hospedagem, deslocamento e alimentação 

dos atletas. 

▪ 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; 

 

 

 

Cuidar de Você. 

#esseéoplano 

 

 

 FEMININO  MASCULINO 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 16 a 19 anos 18 a 25 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 20 a 29 anos 26 a 35 anos 
º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 30 a 39 anos 36 a 45 anos 

1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 40 a 49 anos 46 a 55 anos 
1º Lugar / 2º Lugar / 3º Lugar 50 a 59 anos 56 anos ou mais 

   
   
   
   
   



 
 

Leia o termo de compromisso na próxima página 

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 – Corrida UNIMED Varginha - 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  E 
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 CORRIDA UNIMED VARGINHA.  

Li e estou de acordo com todo o regulamento do evento. 


