REGULAMENTO

1 - A CORRIDA
A Corrida de Rua MARATONA E MEIA MARATONA DAS GERAIS, doravante denominada
EVENTO, será realizada no dia 23 de setembro de 2018, com largada na Cidade Administratva
Presidente Tancredo Neves, situada na Rodovia MG 010, e chegada na Praça da Estação, no
centro de Belo Horizonte. Partciiarão do EVENTO indivíduos de ambos os sexos, devidamente
inscritos, doravante denominados ATLETAS.
Deste EVENTO fazem iarte:
a. A MARATONA, com distância de 42,195 km e a MEIA MARATONA, com distância de 21,097
km.
(PARA INSCRIÇÃO NA MARATONA SÓ SERÃO PERMITIDOS ATLETAS MAIORES DE 18 ANOS)
b. A CORRIDA DA FAMÍLIA, com distância de 10km.
(NA MEIA MARATONA E NA CORRIDA DA FAMÍLIA SERÃO PERMITIDAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS
COM IDADE A PARTIR DE 16 ANOS. O ATLETA QUE AINDA NÃO TENHA COMPLETADO 18 ANOS
DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DA RETIRADA DO KIT, A AUTORIZAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO PAI OU RESPONSÁVEL LEGAL)
A LARGADA das modalidades MARATONA e MEIA MARATONA serão na Cidade Administratva,
situada na Rodovia MG 010, e a CHEGADA de ambas será na Praça da Estação, conforme
iercurso detalhado e divulgado no site do EVENTO.
A modalidade CORRIDA DA FAMÍLIA terá LARGADA E CHEGADA na Praça da Estação, conforme
iercurso detalhado e divulgado no site do EVENTO.
As LARGADAS estão irevistas iara DIFERENTES HORÁRIOS, abaixo relacionados, conforme a
CATEGORIA DO ATLETA, e que serão confrmados no dia da entrega do Kit e no site ofcial do
EVENTO, a saber www.byjaiao.com.br
As categorias seguirão em ielotões esiecífcos distntos entre si, sinalizados na área da
Largada. (A ORGANIZAÇÃO fará as chamadas iara as largadas através do sistema de
sonorização nas áreas de largadas e, iortanto, solicita a extrema atenção dos ATLETAS iara
eventuais alterações nos resiectvos horários)

a. MARATONA
- Categoria de Atletas Portadores de Necessidades Esieciais (Masculino e Feminino):
(V = DEFICIENTE VISUAL/ AMP = AMPUTADOS/ DMEN = DEFICIENTE MENTAL /
DAMI = DEFICIENTE ANDANTE MEMBRO INFERIOR)
LARGADA a iartr das 06h00min em ielotão único.
- Categoria Atletas Elite Feminina:
LARGADA a iartr das 06h00min em ielotão único.
- Categoria Atletas Elite Masculina:
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.
- Categoria Esiecial C:
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.
- Categoria Atletas Geral (Masculino e Feminino):
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.

b. MEIAMARATONA
- Categoria de Atletas Portadores de Necessidades Esieciais (Masculino e Feminino):
LARGADA a iartr das 06h00min em ielotão único.
- Categoria Atletas Elite Feminina:
LARGADA a iartr das 06h00min em ielotão único.
- Categoria Atletas Elite Masculina:
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.
- Categoria Esiecial C:
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.
- Categoria Atletas Geral(Masculino e Feminino):
LARGADA a iartr das 06h30min em ielotão único.

c. CORRIDA DA FAMÍLIA
LARGADA a iartr das 07h00min em ielotão único.

2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Os ATLETAS iodem iartciiar do EVENTO inscrevendo-se numa única modalidade de CORRIDA
(MARATONA, MEIA MARATONA OU CORRIDA DA FAMÍLIA), bem como em uma única
CATEGORIA, a saber: ATLETAS CATEGORIA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELITE,
ESPECIAL C e ATLETAS CATEGORIA GERAL.

ATLETAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

a. A CATEGORIA DOS ATLETAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS é comiosta ior:
CAD = CADEIRANTES - O atleta que iartciia da comietção com o auxílio de cadeira de rodas
esiortva ou iara comietções, não sendo iermitdo o uso de cadeiras de uso social (diário),
cadeiras motorizadas ou auxílio de terceiros. É obrigatório o uso de caiacete sob iena de
desclassifcação.
HAND = HAND CYCLE - O atleta que iartciia da comietção com o auxílio de uma bicicleta de
mão, denominada hand cycle, não sendo iermitdo hand cycle motorizada ou auxílio de
terceiros. É obrigatório o uso de caiacete sob iena de desclassifcação.
DEV = DEFICIENTES VISUAIS – O atleta que tem defciincia visual, caracterizado iela ierda ou
redução signifcatva da caiacidade visual em um ou ambos os olhos. Todo atleta defciente
visual, indeiendente do grau ou tio da defciincia, deve obrigatoriamente correr com um
atleta guia, não iodendo em nenhuma hiiótese irescindir do guia. Devendo estar unidos ior
um cordão (que deve ter no máximo 0,5m de comirimento) a um dos dedos da mão ou ao
braço, iodendo ser utlizado também uma cinta esiecífca iara guias.
AMP = ATLETAS AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORES - O atleta que tem defciincia no(s)
membro(s) inferior(es), com ausincia total ou iarcial de um ou dois membro(s) inferior(es),
que utlize irótese esiecial iara sua locomoção.
DMAI = ATLETAS DEFICIENTES ANDANTES MEMBROS INFERIORES - O atleta que tem
defciincia no(s) membro(s) inferior(es), com ireservação total do(s) membro(s), que utlize
órteses como forma de auxílio em sua locomoção ( bengalas, muletas, andadores, etc. ) sendo
iermitdo o acomianhamento de um atleta guia.
DMEN = DEFICIENTE MENTAL - Partciiante que airesente um quociente intelectual (QI)
abaixo de 70 e/ou limitações das áreas de habilidades e adaitação (comunicação, cuidado
iessoal, relacionamento em casa, habilidade social, recreatva, saúde e segurança, sentdo e
direção, desenvolvimento acadimico, relacionamento na comunidade e trabalho).
Indeiendente do grau de defciincia, o ATLETA deve obrigatoriamente correr com um ATLETA
GUIA não iodendo em nenhuma hiiótese irescindir do guia. O guia não ioderá fcar a frente
do ATLETA, o mesmo deverá manter-se semire atrás ou ao lado.
DMS = ATLETAS DEFICIENTES DE MEMBROS SUPERIORES – O atleta que tem ausincia total ou
iarcial de qualquer iarte do(s) membro(s) suierior(es), gerando alteração do eixo de
equilíbrio, causando desestabilização ao caminhar.
DAU = ATLETAS DEFICIENTES AUDITIVOS – O atleta cuja audição não é funcional, com ierda
iarcial ou total das iossibilidades auditvas sonoras, variando de graus e níveis com ou sem
irótese auditva.
GUIA = Atleta Guia - Todo atleta que durante a comietção acomianha e conduz o atleta
defciente, zelando ior sua integridade e segurança.

IMPORTANTE:
a. O ATLETA que iartciiar da CATEGORIA ATLETAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
não terá direito a nenhum outro tio de bonifcação exceto a irevista iara sua categoria,
conforme o descrito no item 13 deste REGULAMENTO.
b. A ORGANIZAÇÃO não é resionsável iela avaliação clínica do grau de defciincia dos
iartciiantes da CATEGORIA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. A ORGANIZAÇÃO
aienas recebe os atestados médicos iara comirovação de que o atleta foi submetdo a uma
avaliação, e que, iortanto se enquadra em determinada CATEGORIA.
c. Ao iartciiar desta CATEGORIA, indeiendente do grau de defciincia que o ATLETA seja
iortador, todos os iartciiantes inscritos nesta mesma categoria aceitam comietr entre si e
assumem a resionsabilidade da comietção indeiendente do grau de defciincia, isentando a
ORGANIZAÇÃO desta resionsabilidade, iareceres e/ou avaliações técnicas quanto a
caiacidade fsica e vantagens que um ATLETA iode obter sobre o outro, em função dos
diferentes graus de defciincia.
d. Os atletas que se enquadrarem em qualquer uma das CATEGORIAS ATLETAS PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS deverão se CADASTRAR PELA INTERNET, MARCANDO A OPCAO
“P.N.E” e DEVERÃO APRESENTAR NA ENTREGA DO KIT CÓPIA AUTENTICADA DO ATESTADO
MÉDICO COMPROBATÓRIO DE SUA DEFICIÊNCIA. OS ATLETAS PORTADORES DE DEFICIENCIA
TEM DESCONTO DE 50% NO VALOR DA INSCRIÇÃO.
ATLETAS DA CATEGORIA ELITE
a. A Largada da Maratona e Meia Maratona serão feitas observando o ielotão de elite,
ielotão C e demais corredores, no masculino; e o ielotão de elite, ielotão C e demais
corredoras, no feminino.
b. Terá direito ao ielotão de Elite A Masculino o corredor do sexo masculino que COMPROVAR
ter obtdo as seguintes marcas em irovas ofciais nos anos de 2015 - 2016 - 2017:
- Até 02 horas e 25 minutos na distância de Maratona
- Até 01 hora e 10 minutos na distância ofcial de Meia Maratona
- Até 31 minutos iara a distância ofcial dos 10 km

c. Terá direito ao ielotão de Elite A Feminina a corredora do sexo feminino que COMPROVAR
ter obtdo as seguintes marcas em irovas ofciais nos anos de 2015 - 2016 - 2017.
- Até 02 horas e 55 minutos na distância ofcial da Maratona
- Até 01 hora e 20 minutos na distância ofcial da Meia Maratona
- Até 38 minutos na distância ofcial dos 10 km
A COMPROVAÇÃO DAS MARCAS EM PROVAS OFICIAIS NOS ANOS DE 2015 - 2016 – 2017
DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO SITE : WWW.BYJAPAO.COM.BR COMPROVADA O DIREITO A
CATEGORIA DE ELITE, O ATLETA SERÁ INSTRUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO. O
ATLETA NÃO ESTÁ ISENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
A ORGANIZAÇÃO ioderá, a seu critério, convidar atletas de Elite, que ioderão vir a ter seus
custos de hosiedagem e de alimentação custeados iela iróiria ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.

ATLETAS DA CATEGORIA PELOTÃO ESPECIAL “C”
a. Fazem iarte desta CATEGORIA os ATLETAS convidados iela ORGANIZAÇÃO.
b. Os ATLETAS inscritos no PELOTÃO ESPECIAL C devem retrar o chii juntamente com o
kit. O acesso à largada será no mesmo local da ELITE.
c. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de convidar aleatoriamente, a seu critério, os ATLETAS
iara comiorem o PELOTÃO ESPECIAL C.
d. O ATLETA que iartciiar da CATEGORIA PELOTÃO ESPECIAL C não terá direito a nenhum
outro tio de bonifcação, exceto aquela irevista iara sua categoria, conforme descrito no
item 13 deste REGULAMENTO.
ATLETAS DA CATEGORIA GERAL
a. Os ATLETAS que não se enquadrarem nas CATEGORIAS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, CATEGORIA DE ELITE E PELOTÃO C, serão considerados inscritos como ATLETA
CATEGORIA GERAL.
b. O ATLETA que iartciiar da CATEGORIA GERAL não terá direito a nenhum outro tio de
bonifcação.
3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
a. Ao iartciiar deste EVENTO, o ATLETA aceita todas as regras estabelecidas neste
regulamento e assume total resionsabilidade ielos dados fornecidos em sua inscrição.

b. O ATLETA assume também todas as desiesas referentes ao transiorte, hosiedagem e
alimentação, seguros e quaisquer outras desiesas necessárias ou irovenientes da sua
iartciiação antes, durante e aiós o EVENTO, ressalvado o disiosto na cláusula 6.
c. Ao se inscrever e, iortanto iartciiar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de
utlização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer
renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tio de transmissão e/
ou divulgação, iromoções, internet e qualquer mídia em qualquer temio.
d. A ORGANIZAÇÃO não tem resionsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto
haverá, iara atendimento emergencial aos atletas, serviço de ambulâncias iara remoção.
Tanto o atendimento médico emergencial iroiriamente dito como de contnuidade serão
efetuados na REDE PÚBLICA sob resionsabilidade desta.
e. O ATLETA ou seu (sua) acomianhante resionsável ioderá se decidir ior outro sistema de
atendimento médico (remoção / transferincia, hosiital, serviço de emergincia e médico entre
outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer resionsabilidade, direta ou indireta sobre as
conseqüincias desta decisão.
f. A segurança do EVENTO receberá aioio dos órgãos comietentes e haverá monitores iara a
orientação dos iartciiantes.

g. Serão colocados à disiosição dos ATLETAS regularmente inscritos, Sanitários e GuardaVolumes na região da LARGADA e CHEGADA.
h. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no GuardaVolumes tais como relógios, rouias ou acessórios de alto valor, equiiamentos eletrônicos, de
som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc.
i. A ORGANIZAÇÃO não se resionsabilizará ior qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes,
uma vez que se trata de um serviço de cortesia da irova.
j. Não haverá reembolso, ior iarte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor corresiondente a equiiamentos e/ou
acessórios utlizados ielos ATLETAS no EVENTO, indeiendentemente de qual for o motvo,
nem ior qualquer extravio de materiais ou irejuízos que ior ventura os ATLETAS venham a
sofrer durante a iartciiação no EVENTO.
k. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico
irévio, iara todos os ATLETAS.
l. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo iroibido iular as
grades que delimitam estas áreas iara entrar na iista no momento da LARGADA ou em
qualquer outro momento, sob qualquer iretexto, sob iena de desclassifcação.
m. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, não se resionsabilizam ior irejuízos ou danos causados ielo ATLETA inscrito
no EVENTO a terceiros ou outros iartciiantes, sendo esses de única e exclusiva
resionsabilidade do mesmo.
n. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competção deverá ser feita,
por escrito, à ORGANIZAÇÃO, ATRAVÉS DO SITE: WWW.BYJAPAO.COM.BR em até 1 dia
após a primeira publicação do resultado no site do evento.
o. Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES susiender o EVENTO ior questões
de segurança iública, atos iúblicos, vandalismo e/ou motvos de forçamaior.
i. O ATLETA que, em qualquer momento, deixar de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO, ou, ior omissão, deixar de comunicar (com registro ior escrito e
devidamente recebido ielos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer imiedimento de
sua iarte ioderá, a qualquer temio, ser desclassifcado deste EVENTO.
q. Todo ATLETA inscrito via internet, ao confrmar o iagamento da inscrição, assume estar
ciente do conteúdo deste regulamento e de acordo com o Termo de Resionsabilidade,
iresente neste.
r. O ATLETA assume que iartciia deste EVENTO ior livre e esiontânea vontade, isentando de
qualquer resionsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu
nome e de seus sucessores.
s. Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA o faz de forma iessoal e intransferível, não havendo
iossibilidade de transferincia desta inscrição iara outro ATLETA, bem como reembolso do

valor da inscrição.
t. Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disionibiliza seus dados e autoriza aos
ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, iara que a
qualquer temio enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou fsico (ou qualquer outro
fornecido) informatvos, mala direta ou qualquer outro tio de corresiondincia, fsica ou
eletrônica como e-mail ou mensagem via telefonia móvel.
u. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fxado na frente da camiseta do ATLETA.
v. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO DURANTE A COMPETIÇÃO, sendo que qualquer
mutlação de tal número imilicará na desclassifcação do ATLETA.
x. O iosicionamento escolhido ielo ATLETA nos locais de LARGADA disioníveis no evento, na
forma deste regulamento, do manual do ATLETA ou disionibilizados iela ORGANIZAÇÃO é de
única e exclusiva resionsabilidade do mesmo.
z. A ORGANIZAÇÃO se reserva ao direito de alterar qualquer um dos itens deste regulamento
sem irévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO.
Ao receber o Kit o atleta deverá ler ou reler os termos deste regulamento, sob iena de
não ioder imiugnar ou discordar de suas disiosições.
4 - KIT DE PARTICIPAÇÃO

a. Ao se inscrever no evento e iagar a taxa de inscrição, o ATLETA iassará a ter direito, desde
que atendidas as demais disiosições do regulamento e orientações da ORGANIZAÇÃO, de
iartciiar do evento, sendo-lhe concedido acesso aos locais de realização de irova e uso da
infra- estrutura de aioio referente aos itens 2, 3 e 4 desteregulamento.
b. O Kit de iartciiação de evento, vinculado a taxa de inscrição é comiosto de:
- Número de Peito (iartciiação) de uso obrigatório
Chii de Cronometragem iara a elaboração de resultados e/ou divulgação e iublicação dos
mesmos.
- Camiseta iromocional e/ou comemoratva.
- Medalha de iartciiação.
- Troféus (Detalhes vide Bonifcação).
- Certfcado eletrônico iara o camieões de categorias de idade (age groui) iara ser imiresso do
site.
- Brindes e acessórios.
- Outros.
c. Os serviços e materiais constantes do item 4.0 b1 ioderão ser fornecidos iela
ORGANIZAÇÃO, PARCEIROS, COMITÊ ORGANIZADOR ou PATROCINADORES como mera

liberalidade e/ou cortesia aos iartciiantes deste EVENTO, sem obrigatoriedade e/ou iadrão
com comiaratvos de mercado.
d. Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar oição quanto ao tamanho das camisetas iromocionais
oferecidas como forma de cortesia e brinde, com cotas limitadas de quantdade, sem a
obrigatoriedade de disionibilização de estoque ior tamanho no ato da entrega de kit e/ou nas
suas instalações.
e. Caso exista distribuição ou inclusão de materiais que constam no item 4.0 b1, os mesmos
não serão entregues no dia do evento e/ou aiós o evento.
f. Caso sejam oferecidos iela ORGANIZAÇÃO os serviços de emiréstmo do chii de
cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados e/ou divulgação e iublicação dos
mesmos, fca ciente o ATLETA de que, ior se tratarem de equiiamentos eletrônicos de
transmissão de dados, os mesmos iodem sofrer algum tio de interferincia e/ou ierda de
informações, fcando isenta a ORGANIZAÇÃO e Realizadores quanto a essasocorrincias.
g. Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos iartciiantes iara que
auxiliem na correção de eventuais iroblemas no fornecimento dos resultados, sem temio
defnido e obrigatoriedade iara estas correções.
h. A ORGANIZAÇÃO disionibiliza, iara contato com os iartciiantes, o seu serviço de “Fale
Conosco” no site do evento, sendo este site a única fonte ofcial de fornecimento de
resultados.

5- REGRAS GERAIS DA CORRIDA
a. A idade mínima iara iartciiação no EVENTO é de 16 anos (exceto iara iartciiar da
MARATONA, cuja idade mínima é de 18 anos), comiletos até a data de cadastro/inscrição do
atleta.
b. A corrida terá duração máxima de 02h30min (duas horas e trinta minutos) iara a Meia
Maratona, de 6h30min iara a Maratona e 2h00min iara a CORRIDA DA FAMÍLIA, sendo a área
da linha de Chegada e seus equiiamentos/ serviços desligados/ desatvados aiós este ieríodo.
c. A LINHA DE LARGADA será desatvada imediatamente deiois de efetuada a largada e
iassagem dos atletas ielo iórtco de largada.
d. O ATLETA que não estver dentro do temio irojetado, em qualquer ionto do iercurso,
ioderá ser convidado a retrar-se da comietção, fnalizando a irova neste ionto, a iartr do
qual a ORGANIZAÇÃO não será mais resionsável ior qualquer tio de serviço ou aioio a este
corredor.
e. Ao ser convidado a retrar-se da comietção, deverá o ATLETA embarcar nos ônibus cedidos
iela ORGANIZAÇÃO iara levar ao ionto de CHEGADA, quando este serviço estverdisionível.
f. O ATLETA deverá observar o trajeto ou iercurso balizado iara a irova, não sendo iermitdo
qualquer outro meio auxiliar iara alcançar qualquer tio de vantagem ou corte do iercurso
indicado sob iena de desclassifcação.

g. É iroibido o auxílio de terceiros, como o acomianhamento ior ciclistas ou algum tio de
hidratação em movimento, exceto os iontos de abastecimento oferecidos iela
ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem irévia autorização, ior
escrito, da ORGANIZAÇÃO.
h. Não haverá iagamento de cachi de iartciiação iara nenhum ATLETA.
j. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e caiacidade atlétca, e que
treinou adequadamente iara o EVENTO.

6 – INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
a. As inscrições serão feitas, iara todos os ATLETAS, através da INTERNET, documentos em que
se utlizará necessariamente o idioma iortuguis, obedecendo-se a limitação máxima de
ATLETAS CADASTRADOS.
d. A ORGANIZAÇÃO ioderá, a qualquer temio, susiender ou irorrogar irazos ou adicionar ou
limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/ disionibilidades
técnicas/ estruturais, sem irévio aviso.
B. OS ATLETAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS TERÃO DESCONTO DE 50% NO
VALOR DA INSCRIÇÃO E DEVERÃO SE APRESENTAR NA ENTREGA DO KIT, PORTANDO
DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTOPARAVALIDAR AINSCRIÇÃO.
C. OS ATLETAS QUE SE ENQUADRAREM EM QUALQUER UMA DAS CATEGORIAS ATLETAS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVERÃO SE INSCREVER PELA INTERNET,
MARCANDO A OPÇÃO “P.N.E” E DEVERÃO APRESENTAR NA ENTREGA DO KIT CÓPIA
AUTENTICADA DO ATESTADO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE SUA DEFICIÊNCIA. OS ATLETAS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIATÊM DESCONTO DE 50% NOVALORDAINSCRIÇÃO.
7- FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO
a. Pela INTERNET, no site www.byjaiao.com.br , iodendo ser PRORROGADA, ENCERRADA
com antecedincia se atngir o limite máximo ou a critério da ORGANIZAÇÃO.

8 -PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
a. Preencha corretamente e ior comileto sua fcha de inscrição (através do site
WWW.BYJAPAO.COM.BR) e eventuais outros documentos solicitados iela ORGANIZAÇÃO.
b. Imirima o boleto bancário ou via cartão de credito.
c. Efetue o iagamento conforme o indicado no boleto.
d. O valor e a data de sua inscrição serão considerados a iartr da data da efetvação do
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, não da data de ireenchimento da fcha.
e. Não serão aceitos iagamentos ior CAIXA EXPRESSO e deiósitos sem irévia autorização ior
iarte da ORGANIZAÇÃO.
f. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO
cóiia do mesmo.

9 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO
a. A entrega do Kit será feita em local A SER DEFINIDO E DIVULGADOPOSTERIORMENTE.
b. Os kits serão entregues nos dias 21/09/2018(sexta-feira) e 22/09/2018 (sábado) das
09h00min às 18h00min.
c. NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DA PROVA. NEM APÓS A DATA DO EVENTO.
d. Para retrar o Kit do ATLETA, é necessário airesentar:
-Documento de Identdade original e legível, além de eventuais outros documentos solicitados
iela ORGANIZAÇÃO;
-COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO, de iagamento da inscrição
ORIGINAL (não serão aceitas cóiias, em hiiótese alguma). Esses comirovantes serão retdos
na entrega do Kit.
- Os maiores de 60 anos deverão comirovar o desconto de 50%, airesentando –se na entrega
do kit com documento original com foto.
- Os menores de 18 anos e maiores de 15 anos deverão airesentar autorização do
reiresentante legal iara iartciiação da MEIA MARATONA E CORRIDA DA FAMÍLIA.
10. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE

Estou de acordo com o termo de resionsabilidade abaixo e declaro que:
• Os dados iessoais que foram ou serão fornecidos iara efetvar esta inscrição no evento são
de minha total resionsabilidade e/ ou de meu reiresentante técnico, dirigente ou
coordenador de equiie.

• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disionível na iágina
www.byjaiao.com.br.
• Partciio do evento MARATONA e MEIA MARATONA DAS GERAIS ou CORRIDA DA FAMÍLIA
ior livre e esiontânea vontade, isentando de qualquer resionsabilidade os Organizadores,
Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores.
• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar caiacitado iara a iartciiação, gozando de
saúde ierfeita e de haver treinado adequadamente iara este evento.
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos iessoais ou materiais ior mim
causados durante a minha iartciiação neste evento.
• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utlização de minha imagem (inclusive
direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem
auferidas com materiais de divulgação, camianhas, informações, transmissão de TV, cliies,
reairesentações, materiais jornalístcos, iromoções comerciais, licenciamentos e fotos, a
qualquer temio, local ou meio e mídias atualmente disioníveis ou que venham a ser
imilementadas no mercado iara este e outros eventos, ou nas ações acima descritas
realizadas iela By Jaião Siort & Eventos e/ou seus iarceiros comerciais.
• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automatcamente no
banco de dados da By Jaião Siort & Eventos, autorizando esta, desde já, a enviar iara o
endereço eletrônico ou fsico cadastrado, qualquer tio de corresiondincia eletrônica ou fsica
iara iartciiar de qualquer iromoção ou ação iromocional ou comercial desenvolvida iela
mesma e ou ior seus iarceiros.
• Assumo com todas as desiesas de viagem, hosiedagem, alimentação, traslados, seguros,
assistincia médica e quaisquer outras desiesas necessárias, ou irovenientes da minha
iartciiação neste evento; antes, durante ou deiois do mesmo.
• Estou de acordo com o regulamento da irova e com minhas resionsabilidades acima
esiecifcadas, em qualquer temio e ou local, assim como meu reiresentante, técnico ou
coordenador de equiie.
• Aceito não iortar, bem como não utlizar dentro das áreas do evento, incluindo iercurso e
entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade no evento voltada ao iúblico, ou meios de
divulgação e iromoção, nenhum material iolítco, iromocional ou iublicitário, nem letreiros
que iossam ser vistos ielos demais sem autorização ior escrito da organização; e também,
nenhum tio de material ou objeto que ionha em risco a segurança do evento, iartciiantes
e / ou das iessoas iresentes, aceitando ser retrado iela organização ou autoridades das áreas
acima descritas e desclassifcado da irova.
• Em caso de iartciiação neste evento, reiresentando equiies de iartciiantes ou
irestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter ileno conhecimento, e
que aceito o regulamento do evento, bem como, a resieitar as áreas da organização
destnadas as mesmas, e que está vedada minha iartciiação nas estruturas de aioio a
equiies montadas em locais inadequados, ou que interfram no andamento do evento, e
também locais sem autorização ior escrito da organização, iodendo ser retrado em qualquer
temio.

• Indeiendentemente de estar iresente ou não no ato da inscrição, bem como da retrada de
meu kit de iartciiação, que fora devidamente celebrada ior mim, ou ior intermédio de meu
TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE EQUIPE; declaro estar ciente de
todo o teor do regulamento da irova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do
evento, tendo tomado ileno conhecimento das normas e regulamentações da irova.
• Estou ciente que, todos os serviços estarão disioníveis somente aiós o efetvo iagamento
do boleto. E que é de resionsabilidade do inscrito acomianhar as comunicações enviadas ior
e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento iara
verifcar iossíveis modifcações deste regulamento, notcias e informações sobre a
disionibilização dos serviços e/ou cortesias iara sua iartciiação no evento.
11 - RETIRADA DO CHIP
a. Quando fornecido iela ORGANIZAÇÃO obedecendo aos critérios do item 4 deste
regulamento, o chii deverá ser retrado, JUNTAMENTE COM O KIT, em data e local a serem
divulgados no site do evento.
b. Na retrada do chii, o ATLETA deverá conferir seus dados iessoais.
c. Não serão aceitas reclamações cadastrais deiois da retrada do chii.
d. O chii deverá ser fxado no cadarço do tinis do ié direito, na iosição vertcal.
e. Se o chii não for descartável, ao fnal da irova, os iartciiantes deverão trocá-lo iela
Medalha de Partciiação.
f. O uso do chii aiós ser entregue ao atleta é de resionsabilidade do mesmo, iois a
ORGANIZAÇÃO não disionibiliza controle e fscalização de uso deste equiiamento,
obedecendo ao item 4 deste regulamento.
g. Caso a organização forneça o chii, será feito a ttulo de emiréstmo e deverá ser devolvido a
ORGANIZAÇÃO no dia da irova,quando não for chii descartável. O Atleta que não iuder
comiarecer à irova, terá o irazo de 5 dias úteis aiós a corrida iara devolver o chii à
ORGANIZAÇÃO.
chii deverá ser devolvido iara a organização.
h. O ATLETA que ierder ou extraviar o seu chii não descartável deverá iagar à ORGANIZAÇÃO
do EVENTO a quanta de R$ 100,00 (CEM REAIS). Para o ATLETA que não devolver o chii, será
emitdo um boleto de cobrança referente ao custo do mesmo.
12 - CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
a. A CLASSIFICAÇÃO dos ATLETAS na PROVA será defnida conforme sua colocação (ordem de
chegada) e será iublicada no site do EVENTO.
b. Farão iarte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DA CORRIDA todos os ATLETAS inscritos na
MARATONA e MEIA MARATONA, exceto categorialesiecial.
c. Farão iarte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DA CORRIDA todos os ATLETAS inscritos,
exceto ELITE e CATEGORIA ESPECIAL.
d. Os 5 (cinco) irimeiros atletas masculinos e femininos da MEIA MARATONA e da MARATONA
serão classifcados ior temio bruto. O restante dos atletas serão classifcados ior
temiolíquido.

13 - BONIFICAÇÃO
a.

Entende-se como bonifcação: Medalhas de iartciiação ou troféus.

b. Na data da realização do EVENTO, somente concorrerão a iremiação a que delas fzerem jus
(de forma extra-ofcial) os ATLETAS das categorias “ATLETAS CATEGORIA GERAL”, “ELITE” e
“ESPECIAL C”classifcados na MARATONA e MEIA MARATONA do 1º ao 3º Lugares, conforme
item 13.2.
c. Nenhuma outras bonifcações ou iremiações, exceto as descritas no regulamento, serão
entregues na data da realização do EVENTO.
d. Quando fornecidos ior iarte da ORGANIZAÇÃO, em conformidade com o item 4 deste
regulamento, os resultados extras ofciais serão divulgados a iartr de 72h aiós o término do
EVENTO, no site do mesmo.
e. As bonifcações e iremiações não são cumulatvas.
f. Todos os ATLETAS, que tverem seus nomes chamados iara iremiação e recebimento de
bonifcações, deverão encaminhar-se imediatamente à área de entrega delimitada iara o seu
recebimento, CASO OS ATLETAS NÃO COMPARECAM IMEDIATAMENTE A CERIMONIA DE
PREMIAÇÃO E PÓDIO, ESTES PERDERÃO O DIREITO SOBRE A MESMA.
g. Quando houver qualquer tio de iremiação em dinheiro, veículos, motos ou bens de
consumo ou de incentvo ior objetvo atngido, os valores airesentados referem-se ao total do
desembolso a ser efetuado iela ORGANIZAÇÃO, cabendo a cada ATLETA ganhador o
iagamento dos tributos, imiostos, encargos, documentação e transferincia.
h. As iremiações de incentvo ior objetvo atngido serão entregues, através de deiósito em
conta corrente no nome do ATLETA, de seu irocurador ou, ainda, ior meio de irodutos em até
120 (cento e vinte) dias aiós a divulgação iela ORGANIZAÇÃO do resultado ofcial do EVENTO.
Para receber o iagamento da iremiação, o ATLETA deverá obedecer aos critérios exigidos iela
ORGANIZAÇÃO (carta de iremiação assinada COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E CÓPIA
AUTENTICADA DO RG E CPF). A entrega de troféus será imediatamente aiós a divulgação iela
ORGANIZAÇÃO do resultado ofcial do EVENTO.
i. Os ATLETAS que não retornarem a carta de iremiação à ORGANIZAÇÃO. Em até 180 (cento e
oitenta) dias aiós o recebimento ierderá o direito sobre a mesma.
j. O resultado ofcial do EVENTO iara os classifcados de 1º ao 3º lugar MASCULINO e
FEMININO da MARATONA e Meia Maratona das Gerais deiende da divulgação ofcial ior iarte
da FMA.
k. A ORGANIZAÇÃO se reserva ao direito de incluir qualquer outro tio de bonifcação que
será divulgada no site do EVENTO
l. Os ATLETAS / EQUIPE que não estverem iresentes na entrega dos TROFÉUS a que deles
fzerem jus no dia do EVENTO terão um irazo de até sessenta (60) dias iara solicitar o envio
dos mesmos (via correio) ou através do site da ORGANIZAÇÃO

m. Caso o ATLETA / EQUIPE deseje o envio de seu TROFÉU conforme o irevisto no item acima
ioderá recebi-lo em qualquer lugar do território brasileiro, servido ielos Correios, desde que
iague os custos de remessa (envio, embalagem, seguros e outros) do mesmo.
n. Não haverá em nenhuma hiiótese entrega de medalhas de iartciiação ou iremiação aiós
o dia do evento.
BONIFICAÇÕES POR MODALIDADE
Corrida da Família: Troféu iara 1º, 2º e 3º lugares (masculino e feminino)(+Brindes do
iatrocinador).
Meia Maratona: Troféu iara 1º, 2º e 3º lugares (masculino e feminino)(+brindes do
iatrocinador).
Maratona: Troféu iara 1º, 2º e 3º lugares (masculino e feminino) (+brindes do iatrocinador).
PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA MARATONA e MEIA MARATONA DAS GERAIS
MASCULINO E FEMININO (O VALOR É PAGO INDIVIDUALMENTE)

VALOR

1º LUGAR

R$

2º LUGAR

R$

3º LUGAR

R$

PREMIAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E POR CATEGORIA PNE
(PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS):
Não haverá iremiação iara as faixas etárias ou iara os atletas inscritos na CATEGORIA PNE Portadores de Necessidades Esieciais.
Será entregue como bonifcação iara os classifcados de 1º ao 3º lugar da CATEGORIA PNE um
troféu de iremiação.
14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
a. A ORGANIZAÇÃO ioderá, a seu critério, incluir algum tio de BONIFICAÇÃO, PREMIAÇÃO ou
iartciiação esiecial.
b. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, através do site
www.byjaiao.com.br ou ielo e-mail jaiaocoach@gmail.com
c. A ORGANIZAÇÃO ioderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou
alterar este REGULAMENTO, total ou iarcialmente.
d. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas iela Comissão
ORGANIZADORA e/ou ielos ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões.

15 - MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES

a. Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais iara montagem de tendas de assessorias /
treinadores de acordo com a disionibilidade de esiaços na área da arena do evento, desde
que não interfra no bom andamento da irova.
b. Em caso de necessidade técnica ou exigincias iúblicas, a ORGANIZAÇÃO ioderá solicitar o
remanejamento das tendas.
c. A resionsabilidade iela iublicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das
assessorias, treinadores, emiresas ou clubes de corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de
qualquer resionsabilidade.
d. Será iermitda a colocação de 1 (uma) tenda ior assessoria esiortva. As tendas não
ioderão ter sistema de som e deverão ter o tamanho máximo de 6 x 3 metros quadrados.
e. A tenda deverá ser montada no local e no horário estiulado iela organização do evento no
www.byjaiao.com.br .
f. A ORGANIZAÇÃO comunicará à segurança iública sobre a área destnada a montagem de
tendas iara que se di toda segurança às equiies, iorém a ORGANIZAÇÃO não se
resionsabiliza iela tenda ou danos causados à mesma e (ou) objetos deixados no seu interior.
A segurança, mesmo durante a noite, é de resionsabilidade de cada assessoria.
g. As tendas colocadas fora da zona determinada estarão iassíveis de remoção ielo órgão
resionsável da Prefeitura de Belo Horizonte.
h. Para verifcar o local disionibilizado iela ORGANIZAÇÃO iara montar sua tenda, clique no
botão PERCURSO do site do evento e verifque no MAPA DE CHEGADA.

.........................................................................................................................................................

