
CORRIDA MAPI CHEVROLET

A corrida, realizar-se-á no dia 21 de Outubro de 2018, domingo, com largada às 8 horas, sendo a
concentração a partr das 7 horas, na unidade MAPI Chevrolet situada na Avenida Princesa do Sul,
2550, Jardim Andere, Varginha, Minas Gerais. 

INSCRIÇÕES

As inscrições acontecerão entre os dias 20 de julho de 2018 e 07 de Outubro de 2018, através do
site corridao.com.br, de acordo com a tabela abaixo:

Ínicio Término Valor

1º LOTE 20/07/2018 10/09/2018 R$40,00

2º LOTE 11/09/2018 07/10/2018 R$50,00

* Os atletas com idade superior a 60 anos, os atletas da corrida Kids e os funcionários do Grupo
Cacel  pagarão  o  valor  de  meia  inscrição.  Sendo  que  para  os  funcionários  este  valor  será
considerado somente no primeiro lote.

IMPORTANTE: Não haverá inscrições presenciais e posteriores ao dia 07 de Outubro de 2018.

Atletas das cidades de SÃO JOÃO DEL REI E LAVRAS:
Para os atletas da cidade de São João del Rei e Lavras, haverá a opção (limitada aos 40 primeiros
inscritos) de transporte gratuito para o evento, além da facilidade de retrar o kit nas unidades
Cacel destas cidades.
Obs: Os atletas de Alfenas poderão retrar o Kit na unidade Cacel desta cidade, porém não haverá
transporte para Varginha.

Em  caso  de  partcipante  menor  de  18  (dezoito)  anos  de  idade,  deverá  ser  apresentada  uma
autorização dos pais ou responsáveis.

KIT DE PARTICIPAÇÃO

Com a inscrição cada atleta receberá um kit de partcipação:
 Camiseta em tecido dry-ft (o tamanho pode variar de acordo com a disponibilidade);
 Viseira do evento;
 Número de peito (descartável);
 Medalha de conclusão da prova (pós-corrida);

ENTREGA KITS: A entrega dos kits acontecerá no período de 16 a 20 de outubro de 2018, dias que
antecedem a corrida, na MAPI, Av. Princesa do Sul, 2550, Bairro Jardim Andere, Varginha, nos dias
16 a 19, no horário de 10:00 às 18:00h, e sábado, dia 20, de 10:00 às 12:00h.
*os atletas das cidades de São João del Rei, Lavras e Alfenas, poderão optar (no ato da inscrição)
por retrar o Kit de partcipação na unidade Cacel destas cidades.
Obs: não serão entregues kits no dia da corrida.



A CORRIDA

A Corrida MAPI Chevrolet, terá categorias divididas em: 10 Km (prova principal), 5 Km (corrida e
caminhada) e Kids (Infantl), sendo: 

Prova Principal:   10 Km  

A  prova  com  trajeto  de  10  Km  iniciará  juntamente  à  largada  da  prova  de  5  Km  (corrida  e
caminhada) e será dividida por categoria, de acordo com a planilha a seguir:

Gênero Idade Pódio Premiação

Feminino GERAL FEMININO 1º a 5º Troféu e Premiação em dinheiro

Feminino 15 a 19 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 20 a 24 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 25 a 29 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 30 a 34 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 35 a 39 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 40 a 44 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 45 a 49 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 50 a 54 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 55 a 59 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 60 anos ou mais 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Gênero Idade Pódio Premiação

Masculino GERAL MASCULINO 1º a 5º Troféu e Premiação em dinheiro

Masculino 15 a 19 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 20 a 24 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 25 a 29 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 30 a 34 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 35 a 39 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 40 a 44 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 45 a 49 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 50 a 54 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 55 a 59 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 60 anos ou mais 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados da Prova Principal de 10 K:

Gênero Posição
Premiaçã

o Gênero Idade
Premiaçã

o

Feminino
1º Lugar 10 
Km R$1.000,00 Masculino

1º Lugar 10 
Km R$1.000,00

Feminino
2º Lugar 10 
Km R$500,00 Masculino

2º Lugar 10 
Km R$500,00

Feminino
3º Lugar 10 
Km R$250,00 Masculino

3º Lugar 10 
Km R$250,00

Feminino
4º Lugar 10 
Km R$150,00 Masculino

4º Lugar 10 
Km R$150,00

Feminino
5º Lugar 10 
Km R$100,00 Masculino

5º Lugar 10 
Km R$100,00



Prova:   05 Km (corrida e caminhada)  

A prova com trajeto de 05 Km iniciará às 08 horas e será dividida por categoria, de acordo com a
planilha a seguir:

Gênero Idade Pódio Premiação

Feminino GERAL FEMININO 1º a 5º Troféu

Feminino 15 a 19 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 20 a 24 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 25 a 29 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 30 a 34 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 35 a 39 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 40 a 44 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 45 a 49 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 50 a 54 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 55 a 59 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Feminino 60 anos ou mais 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Gênero Idade Pódio Premiação

Masculino GERAL MASCULINO 1º a 5º Troféu

Masculino 15 a 19 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 20 a 24 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 25 a 29 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 30 a 34 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 35 a 39 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 40 a 44 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 45 a 49 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 50 a 54 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 55 a 59 anos 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados

Masculino 60 anos ou mais 1º a 5º Medalha especial 5 primeiros colocados



Prova:   Kids  

A corrida Kids iniciará após a conclusão da prova principal de 10 Km e será dividida por categoria,
de acordo com a planilha a seguir:

Gênero Idade Pódio Premiação

Feminino 4 a 5 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Feminino 6 a 8 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Feminino 9 a 11 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Feminino 12 a 14 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Gênero Idade Pódio Premiação

Masculino 4 a 5 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Masculino 6 a 8 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Masculino 9 a 11 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

Masculino 12 a 14 anos 1º a 5º Medalha de partcipação

DISPOSIÇÕES GERAIS

Será considerada a idade do(a) partcipante em 31/12/2018 para a classifcação e para a premiação
em todas as categorias. 

Em quaisquer categorias, serão desclassifcados os partcipantes que não observarem o trajeto, que
será sinalizado pela equipe nos pontos que possam gerar dúvidas. Constarão marcações nas vias e
monitores com sinalizadores. Poderão constar pontos de controle dispostos estrategicamente ao
longo do trajeto, a critério da comissão organizadora. 

O pagamento da premiação aos vencedores da prova de 10 Km será realizado por meio de depósito
em conta corrente de ttularidade do(a) partcipante ou de seu responsável legal. Sendo assim, os
dados bancários devem ser informados na mesa receptora logo após a premiação, ou então em até
3  (três)  dias  úteis  após  a  realização  da  Corrida,  por  meio  do  envio  de  um  e-mail  para
publicidade@grupocacel.com.br.
O pagamento aos vencedores está condicionado à apresentação da seguinte documentação: 
a) Cópia do RG e do CPF do proponente; 
b) Cópia do número do PIS/PASEP;
c) Em caso de partcipante menor de 18 (dezoito) anos de idade, uma autorização dos pais ou
responsáveis, com frma reconhecida.

IMPORTANTE: Não serão aceitos troca de modalidade após o término do período de inscrições, dia
07/10. Não serão abertas exceções para esta regra.



(Anexo 1)
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, “identfcado no cadastramento da inscrição online” no site www.corridão.com.br, no perfeito uso
de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fns de direito que:

1   –  Estou  ciente  de  que  se  trata  de  uma corrida  com  dois  percursos  (5  km e  10  km)  distâncias
aproximadas a qual optarei por um deles.

2 – Estou em plenas condições fsicas e psicológicas de partcipar desta PROVA, e estou ciente que não
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de pratcar atvidades fsicas.

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela
partcipação neste evento, isentando a Empresa MAPI Chevrolet,  e o Corridão (empresa responsável
pelas inscrições e Cronometragem), seus organizadores, colaboradores e patrocinadores, DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais e/ou fsicos, que, porventura,
venha a sofrer.

4  - Declaro que não portarei, nem utlizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou outra
área de visibilidade no evento,  ou meios de divulgação e promoção,  nenhum material   publicitário,
promocional ou polítco, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e, também, qualquer
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos partcipantes   e/ou das pessoas
presentes, ciente   que   serei retrado pela   organização   ou autoridades, das áreas acima descritas.

5 – Autorizo o uso de minha imagem, pela Comissão Organizadora e por empresa parceira, para  fns
específcos  de  divulgação  do  evento,  por  fotos,   vídeos  e   entrevistas,  em  qualquer  meio  de
comunicação,  sem geração de ônus para empresa MAPI Chevrolet,  e demais parceiros e apoiadores
envolvidos.

6 – Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública todos os
eventuais  custos  referentes  à  locomoção,  preparação,  estadia,  inscrição,  entre  outros  gastos
despendidos pelo atleta  serão suportados única e  exclusivamente  por  mim, isentando  a Empresa
Corridão e demais parceiros e apoiadores envolvidos, a Comissão Organizadora e as empresas parceiras
pelo ressarcimento de qualquer destes custos.

7 – Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando
assim a Empresa MAPI Chevrolet e demais parceiros e apoiadores envolvidos, a Comissão Organizadora,
parceiros, patrocinadores e colaboradores de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier
a ocorrer comigo por consequência da minha partcipação no evento.

8  –  Assumo todas  as  despesas  de  hospedagem,  traslados,  seguros,  assistência  médica  e  quaisquer
outras despesas necessárias, ou provenientes da minha partcipação neste evento; antes, durante ou
depois do mesmo.

9 – Estou ciente de que, ao fnalizar a minha inscrição, estou aderindo ao regulamento do evento, bem
como  ao  TERMO  DE  RESPONSABILIDADE  aqui  presente.  Li,  reconheço,  aceito  e  me  submeto
integralmente  a  todos os termos  do  regulamento do  evento,   inclusive  aderindo  ao  presente
TERMO  DE  RESPONSABILIDADE. 

_________________________,_____, ________, de 2018
                                                                                              (cidade)              (dia)       (mês)

________________________________________
                                                                                                                           (Assinatura do atleta)



(Anexo 2)

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS

Eu,  _______________________________________  portador  do  RG  n°   ____________________,na
qualidade de _________________________________________   (pai/mãe, tutor legal/outro), autorizo
o menor _________________________________________________________,  a partcipar  da corrida
“Corrida MAPI Chevrolet – Varginha/MG”, que será realizada no dia 21 de Outubro de 2018, na cidade
de Varginha, Minas Gerais.

Declaro  que  a  partcipação  é  efetuada  por  livre  vontade  do  menor  e  que  este  não  tem  qualquer
contraindicação para a prátca das atvidades esportvas que integram este evento e que conheço os
riscos  inerentes  a  esse  esporte  e  que  assumo,  integralmente,  a  responsabilidade  pelos  riscos  que
envolvem  a  partcipação  do  referido  menor  neste
avento.

Declaro, ainda, que estou ciente dos riscos envolvidos nesta modalidade de corrida, e sendo assim, em
hipótese alguma, responsabilizarei seus organizadores, seus dirigentes, associados e/ou patrocinadores,
nem outras  insttuições  e  pessoas,  por  acidentes,  incidentes  e possíveis  consequências  que possam
ocorrer  em  função  da  partcipação  do  menor  acima  indicado  na  prova  “Corrida  MAPI  Chevrolet  -
Varginha/MG”.

Assinatura do responsável identicado acima

______________________, ______,_______, de 2018
                                                                                          (cidade)                   (dia)       (mês)

________________________________________
                                                                                                                           (Assinatura do atleta)

 


