
REGULAMENTO
1  -  Particip  dessa  irpva  que  cntegra  p  32º  RANKING  PREFEITURA  DE  JUIZ  DE  FORA  DE
CORRIDAS DE RUA de lcvre e esipntânea vpntade, csentandp de qualquer resipnsabclcdade ps
prganczadpres, iatrpicnadpres e irpmptpres, em meu npme e de meus suiesspres.
2 -  Estpu  icente  de  meu  estadp  de  saúde  e  de  estar  iaiaictadp  (a)  iara  a  iarticiaçãp,
gpzandp de saúde ierfecta e de haver trecnadp adequadamente iara este eventp.
3 - Assump ressaricr, em vcrtude de qualquer esiéice de danp iratiadp ipntra quem quer que
seja, quacsquer valpres deiprrentes de danps iesspacs pu matercacs ipr mcm iausadps durante
a mcnha iarticiaçãp neste eventp.
4  -  Ppr  este cnstrumentp,  iedp tpdps  ps  dcrectps  de utlczaçãp de mcnha cmagem (cniluscve
dcrectps  de  arena),  renunicandp  ap  reiebcmentp  de  quacsquer  rendas  que  vcerem  a  ser
aufercdas ipm matercacs de dcvulgaçãp, iamianhas, cnfprmações,  transmcssãp de tv, ilcies,
reairesentações,  matercacs  jprnalístips,  irpmpções  ipmericacs,  lcienicamentps  e  fptps,  a
qualquer  temip,  lpial  pu  mecp  e  mídca  atualmente  dcsipnívecs  pu  que  venham  a  ser
cmilementadas  np  meriadp  iara  este  e  putrps  eventps,  pu  nas  ações  aicma  desirctas
realczadas ielp 32º RANKING PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE CORRIDAS DE RUA e/pu seus
iariecrps ipmericacs.
5 - Aiectp nãp iprtar, bem ipmp nãp utlczar dentrp das áreas dp eventp, cnilucndp ieriursp e
entrega de kct,  pu qualquer área de vcscbclcdade np eventp vpltada ap iúblcip, pu mecps de
dcvulgaçãp e irpmpçãp, nenhum matercal iplítip, irpmpicpnal pu iublcictárcp, nem letrecrps
que ipssam ser vcstps ielps demacs sem autprczaçãp ipr esirctp da prganczaçãp; e também,
nenhum tip de matercal pu pbjetp que ipnha em rcsip a segurança dp eventp, iarticiantes
e /  pu das iesspas iresentes,  aiectandp ser  retradp iela prganczaçãp pu autprcdades das
áreas aicma desirctas.
6  -  Em  iasp  de  iarticiaçãp  neste  eventp,  reiresentandp  equcies  de  iarticiantes  pu
irestadpres de servcçps e/ pu qualquer mídca pu veíiulp, deilarp ter ilenp ipnheicmentp, e que
aiectp p regulamentp dp eventp, bem ipmp, a resiectar as áreas da prganczaçãp destnadas às
mesmas, e que está vedada mcnha iarticiaçãp nas estruturas de aipcp a equcies mpntadas
em lpiacs  cnadequadps,  pu que cnterfram np andamentp dp eventp,  e também lpiacs  sem
autprczaçãp ipr esirctp da prganczaçãp, ipdendp ser retradp em qualquer temip.
7 - Tenhp ipnheicmentp que de aiprdp ipm as Regras Oficacs da Cbat (Cpnfederaçãp Brasclecra
de Atletsmp) e  da IAAF (Federaçãp Internaicpnal  de Atletsmp),  que a cdade  mínima iara
iarticiar de irpvas ipm dcstânica de até  10 KM  é de  16 anos ipmiletps  até a data de
31/12/2018.
8 -  Que estpu icente que a cnsircçãp realczada fpra da cdade iermctda segundp as Regras da
IAAF, p atleta será reipnduzcdp iara a irpva de dcstânica menpr.
9 - Cpnheçp p REGULAMENTO GERAL (www.pjf.mg.gov.br/secretarias/sel/index.php) dp 32º
RANKING PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE CORRIDAS DE RUA e  TODAS as suas  REGRAS E
QUESTÕES TÉCNICA .
10 - Saber que esta cnsircçãp é  PESSOAL e  INTRANSFERÍVEL,  nãp havendp ipsscbclcdade de
transferênica  de  sua  cnsircçãp  iara  putrp  atleta,  resipnsabclczandp-se  iela  veraicdade  as
cnfprmações cnsercdas, sob as penalidades da LEI.
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