
2ª CORRIDA RÚSTICA 

DA IGREJA SHEKINAH VIDA E FOGO – BARBACENA 

I – DA PROVA

A 2ª Corrida Rústica da Igreja Shekinah Vida e Fogo – Barbacena – MG     acontecerá na

semana festiva ao 3º aniversário da Igreja Shekinah Vida e Fogo comemorado durante o mês de

Setembro. 

A largada acontecerá (SEM ATRASOS) às 08:30 do dia 23 de setembro, tendo um percurso

de 7 kms pelas ruas da cidade de Barbacena – MG.

 No percurso os atletas participantes contarão com dois pontos de água: um próximo à

ponte no fim da Avenida Sanitária no bairro Santa Tereza e outro próximo à sorveteria SKIMONI em

frente à Policlínica Maternidade.

  O evento tem como proposta a  promoção da saúde e a  convivência harmônica.  Não

haverá nenhuma apologia e incentivo ao uso de bebidas alcoólicas ou outros produtos prejudiciais

ao bem estar social e danos à saúde física e mental.

PERCURSO:  

 Av. José Francisco Bias Fortes de Abreu, nº 490

 Rua Bahia, contorna na pedreira;

 Rua Adolfo de Carvalho;

 Av. Professor Noé Lima;

 Av. Sanitária;

 Av. Cristo Rei; 

 Av. Sanitária;

 Av. Professor Noé Lima; (contorna a Praça);

 Rua Bahia;

 Travessa Padre Toledo;

 Rua Marechal Floriano Peixoto;

 Rua Benjamin Constant;

 Rua Sena Madureira;

 Rua José Nogueira (entra no Dimas),

  Rua Bahia (chegada).



II – DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas no dia 18 de Junho e encerrarão no dia 19 de Setembro no valor

de R$20.00 (VINTE REAIS) pelo Site www.corridao.com.br  . 

Por motivos de Premiação, NÃO serão feitas inscrições no dia do evento. 

OBS.: CONFORME ESTATUTO DO IDOSO, MAIORES DE 60 ANOS PAGARÃO 50% O VALOR DAS 

INSCRIÇÕES.

Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus APOIADORES e

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente à inscrição por motivos de desistência da parte

do atleta. 

Ao se Inscrever o atleta declara que:

a) O ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e concorda com

o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação,

seguro  e  quaisquer  outras  despesas  necessárias  ou  provenientes  da  sua  participação  antes,

durante e depois do EVENTO.

b) O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e está ciente de que

devem  consultar  antecipadamente  médico  e  professor  de  Educação  Física,  especializado  em

preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.

c) O ATLETA autoriza o uso de fotografias, filmagens ou outra gravação contendo imagens

de sua participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de

veículos impressos, televisivos, Internet ou outros meios eletrônicos.

d)  Para  a  sua  participação  é  imprescindível  que  o  ATLETA  esteja  inscrito  oficialmente,

devendo portar o número de peito durante toda a prova.

e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita,

por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua divulgação.

Kit: Número de Peito e Chip Retornáveis

III – DA PREMIAÇÃO

A premiação acontecerá da seguinte forma:

PREMIAÇÃO GERAL: Premiação em dinheiro para os 03 (TRÊS) Primeiros Masculino e 
Feminino  + Troféus.

 1º LUGAR: R$300, 00 (TREZENTOS REAIS)
 2º LUGAR: R$200,00 (DUZENTOS REAIS)

http://www.corridao.com.br/


 3º LUGAR: R$100,00 (CEM REAIS)

PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS:  Troféus para os 3 primeiros de cada faixa etária.

Não haverá dupla premiação. 

Todos os participantes que completarem o percurso receberão medalha de participação.

IV – DA FAIXA ETÁRIA

 A inclusão na faixa etária corresponde a sua idade no dia da corrida. 

MASCULINO (IDADE EM 31/12/2017)             FEMININO (IDADE EM 31/12/2017)

   Até 15 anos                                                                       Até 15 anos

16 a 19 anos                                                                        16 a 19 anos

20 a 29 anos                                                                        20 a 29 anos

30 a 39 anos                                                                        30 a 39 anos

40 a 49 anos                                                                        40 a 49 anos

50 a 59 anos                                                                        50 a 59 anos

Acima de 60                                                                         Acima de 60

V – ENTREGA DOS KIT’S

O Número de Peito e Chip retornáveis serão entregues no dia do evento à partir das 7h.

Para  a  retirada  do  Kit,  será  necessário  apresentar  comprovante  de  pagamento  bem  como

documento oficial de identificação com foto.

Para retirada do número de peito do atleta menor de idade, é indispensável termo de

autorização.

VI – DO EVENTO

A 2ª Corrida da Igreja Shekinah Vida e Fogo acontecerá de acordo com o cronograma:

Data do Evento: 23 / 09 / 2018 (Domingo) Às 08:30 h

Local da Largada: em frente à Igreja Av. José Francisco Bias Fortes de Abreu, nº 490

Entrega do kit: no dia do evento às 07h00min

Horário de concentração dos Atletas: 08:00 hs.

Horário da Largada: 08h30min 

Distância do Percurso: 7 km



VII – DA APURAÇÃO

A 2ª Corrida da Igreja  Shekinah Vida e Fogo será realizada com apuração de resultado

eletrônicos (chip). O tempo de percurso do atleta será divulgado no fim da prova e em no máximo

24 horas no site www.corridao.com.br.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Comissão Organizadora da 2ª Corrida da Igreja Shekinah Vida e Fogo, bem como seus

APOIADORES  e  REALIZADORES,  não  se  responsabilizam  por  prejuízos  ou  danos  causados  pelo

atleta inscrito na Corrida a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva

responsabilidade do mesmo.

A comissão organizadora recomenda aos atletas:

 Rigorosa avaliação médica no período que antecede a competição.

 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-se de algo

leve e estar bem hidratado.

 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, 1 (uma) hora

de antecedência.

 Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guar-

das de trânsito, bem como outras marcações que serão anunciadas antes da larga-

da.

 A Comissão organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada e chegada

e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.

 Os atendimentos de emergência serão efetuados em hospitais da rede pública de

saúde.

 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus APOIADORES E

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a materiais, equipamentos e/ou acessórios

utilizados pelos ATLETAS, que venham a ser extraviados durante a sua participação no EVENTO.

 O Atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar,

para alcançar qualquer tipo de vantagem. O percurso estará disponível no Site www.-

corridao.com.br no início das inscrições e deverão ser analisados com antecedência

pelo atleta.

 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os

desníveis e obstáculos que possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma

corrida por ruas de domínio público.



 A Organização poderá, a qualquer tempo suspender, prorrogar prazos ou ainda adi-

cionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades / dispo-

nibilidades técnicas estruturais sem prévio aviso.

 É fundamental e imprescindível a leitura deste Regulamento por todos os envolvi-

dos neste evento.

 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.


