
Regulamento geral do evento 3° Corrida de rua 
Voando Baixo 
 

Introdução 
 
O Atletismo conta a história esportiva do homem no planeta. É chamado de esporte base porque sua 
prática corresponde a movimentos naturais do ser humano: correr, saltar e lançar. Não por acaso, a 
primeira competição esportiva de que se tem notícia foi uma corrida, nos Jogos de 776 A.C. na cidade de 
Olímpia, na Grécia que deram origem as Olimpíadas. A prova, chamada pelos gregos de “stadium”, tinha 
cerca de 200 metros e o vencedor, Coroebus, é considerado o primeiro campeão olímpico da história. 
 
Na moderna definição o Atletismo é um esporte com Provas de Pista, que são as corridas, Provas de 
Campo, que são os Saltos e Lançamentos, Provas Combinadas, que são o Decatlo e o Heptatlo (Provas de 
Pista e Campo), o Pedestrianismo, que são as corridas de ruas como Maratonas, Meias Maratonas, 
Corridas em Campo conhecidas como Cross Country, Corridas em Montanha e Marcha Atlética. 
 
A Confederação Brasileira de Atletismo - CBAT - é responsável pela modalidade no país. Já no plano 
internacional, a responsável é a Federação Internacional de Atletismo IAAF.  
 
Hoje as provas de rua se tornaram uma verdadeira febre e tem se disseminado pelos quatro cantos do 
mundo. São eventos que reúnem adeptos de várias idades, que vão em busca de lazer, prevenção de 
doenças, competição de alto rendimento ou mesmo uma melhor qualidade de vida. 
 
E é com esse intuito que dentro da programação que a equipe de corrida de rua voando baixo itabirito 
promove sua 3ª Corrida e Caminhada, na cidade de itabirito com os percursos de 3 km (caminhada) corrida 
kids (entre 100 e 200 metros) ,5 km e 9 km de corrida. O objetivo é incentivar a prática da modalidade 
entre os moradores de Itabirito e diversas cidades mineiras.  
 
REGULAMENTO 
 
01 - A PROVA 

 
A Prova Pedestre “CORRIDA E CAMINHADA VOANDO BAIXO” será realizada no dia 24 de Maio do corrente 
ano, na cidade de ITABIRITO / MG, por PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS, com idade mínima de 1 anos, 
devidamente inscritos, doravante denominados ATLETAS, que percorrerão as distâncias de 3  km, 5 km e 
9 km, sob qualquer condição climática. 
 
1.2 – O percurso terá como “LARGADA” no restaurante 4 Estações e “CHEGADA” no mesmo local. O 
percurso estará detalhado e divulgado junto à ficha de inscrição. 
 
1.3 – A largada, para os participantes, acontecerá a partir das 08h00. 
 
2- CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
Os Atletas estão divididos em 02 Categorias. 

• Geral Masculino. 

• Geral Feminino. 
 
2.1 – Atletas da categoria Geral Masculino e Feminino são todos os atletas que se enquadrarem no 
regulamento. 
 
A - Os Atletas da Categoria Geral participarão da competição tendo como referência sua faixa etária, 
conforme definição abaixo: 
 

• Faixa etária A: de 14 a 24 anos. 

• Faixa etária B: de 25 a 34 anos. 

• Faixa etária C: de 35 a 44 anos. 
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• Faixa etária D: de 45 a 54 anos. 

• Faixa etária E: de 55 a 64 anos. 

• Faixa etária F: de 64 anos acima. 
 
03 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 
 
a - Ao participar desta CORRIDA, o Atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita 
totalmente o REGULAMENTO, assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e 
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da 
CORRIDA. 
 
b - Ao participar desta CORRIDA, o ATLETA cede todos os direitos de utilização 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 tipo de transmissão. 
 
c - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de apoio médico conforme as normas de 
organização de corridas de rua da CBAt. O atendimento médico de emergência será efetuado na Rede 
Pública. 
 
d - A segurança da CORRIDA receberá apoio dos órgãos competentes e haverá fiscais de percurso para a 
orientação dos participantes. 
 
e- Serão colocados pontos de apoio a cada 2km aproximadamente e cada atleta receberá água para 
hidratação. 
 
g - Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia para todos os ATLETAS. Cada atleta será responsável 
pelas suas condições físicas para participar do evento, isentando os organizadores de qualquer 
responsabilidade sobre quaisquer acontecimentos antes, durante e após a prova, conforme descrito na 
Ficha de Inscrição. 
 
 h- A ORGANIZAÇÃO da CORRIDA, bem como seus PATROCINADORES, 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. 
 
i- Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito, à 
organização da CORRIDA, até 10 minutos após a divulgação. 

 
j - Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender a CORRIDA por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 
k- O ATLETA, que em qualquer momento deixar de atender às regras descritas neste REGULAMENTO, ou 
por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos 
ORGANIZADORES) à ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua participação, poderá a qualquer tempo 
ser desclassificado desta CORRIDA. 
 
l - Todo ATLETA tem a obrigação de apresentar os documentos necessários para preenchimento de sua 
Inscrição na CORRIDA. A Ficha deverá constar a assinatura do mesmo. 
 
m - O ATLETA assume que participa desta CORRIDA por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus 
sucessores. 
 
n - Ao se inscrever na CORRIDA o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES, 
PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES e PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em 
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seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou 
qualquer outro tipo de correspondência. 
 
o - O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta. 
 
q - É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação de tal número implicará na 
desclassificação do ATLETA. 
 
04- REGRAS GERAIS DA CORRIDA 

 
a – Não há  idade mínima para participação na CORRIDA, mas os menores de 18 anos deverão ser 
acompanhado e assistido por um responsável legal; se o ATLETA for menor de 18 anos será necessária 
autorização por escrito do pai ou responsável, acompanhada de cópia do Documento de Identidade de 
um deles, que deverá ser apresentado pelo responsável legal no ato da inscrição. 
 
b - As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade e tenha uma 
autorização por escrito do ATLETA, acompanhada da cópia do Documento de Identidade deste, que 
deverá ser apresentado pelo autorizado no ato da inscrição. 
 
c - A CORRIDA será encerrada 02h00 (duas horas) após a largada de cada percurso. 
 
d - O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado 
a retirar-se da competição, finalizando a prova no ponto em que se encontrar, a partir do qual a 
ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor. 
 
e - O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 
qualquer tipo de vantagem. 
 
f - É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia 
autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO, cabendo a DESCLASSIFICAÇÃO DO ATLETA. 
 
h - A participação do atleta na corrida será APENAS INDIVIDUAL, NÃO ACONTECENDO premiação ou 
classificação por equipe. 
 
i - O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética. 
 
Programação da arena: 
 
06h20min - Abertura da arena 
06h30min – Entrega de kits 
07h40min – Encerramento das entregas de kits 
07h45min – Alongamento/Aquecimento 
07h50min -- largada corrida kids 
08h00min – Largada da Corrida 5 km 
08h10min – Largada da Corrida 9 km 
08h15min – Largada caminhada3  km 
10h00min – Início da cerimônia de premiação e sorteios 
11h00min – Encerramento 
 
*pode haver alterações sem prévio aviso  
 
 
05 - INSCRIÇÕES E PRAZOS 
 



Regulamento geral do evento 3° Corrida de rua 
Voando Baixo 
 
a - Todas as inscrições serão realizadas por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição para todos os 
ATLETAS participantes: 
 
b - A inscrição poderá ser feita até 17/05/2020 ou ate esgotar as 350 inscrições.  
 
c - A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou 
limitar o número de inscrições da CORRIDA em função de 
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem prévio aviso. 
 
06 - LOCAIS DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS Kits 

 
❖ Site: corridao.com.br 
❖ Ponto Físico: Em itabirito, a definir, será anunciado a partir do dia 10/02/2020 nas redes sociais 

voando baixo itabirito. 
 

Retirada dos kits – a definir. 
 
07 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Preenchimento correto e completo da ficha de inscrição, com ASSINATURA do ATLETA ou RESPONSÁVEL 
LEGAL. 
PARÁGRAFO ÚNICO - O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO é um documento único, não tendo a 
ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo. 
 
08 - Do Kit do Atleta 
 
Os Kits serão entregues no dia 23 e 24 de maio (Sábado e Domingo), seguindo os seguintes horários: 
Sábado: De 09h00min as 14h00min (local a definir) 
Domingo: Das 06h30min às 7h40min no local da Prova (Restaurante 4 Estações). 
 A retirada do kit de participação será efetuada apenas pelo atleta inscrito, mediante apresentação da 1ª 
Via da Ficha de Inscrição ou de documento de identidade, ou ao responsável pela equipe devidamente 
identificada.   
 Em nenhuma hipótese os kits serão entregues fora destes horários. 
 O Kit do Atleta será composto por viseira da prova, camiseta e sacochila, (para os 350 primeiros atletas 
inscritos) e a numeração do atleta ou ficha de identificação que deverá ser fixada na parte da frente da 
camiseta do atleta. 
 O atleta deverá usar o número de peito/ficha de identificação, sem rasuras ou cortes, e não deverá ser 
retirado até que seja ultrapassado o local de chegada, estando sujeito à desclassificação caso isso ocorra. 
 Não será permitida a participação de atletas sem o número da prova no peito/ficha de identificação. 
Não será permitida a troca de número/ficha de inscrição com outro atleta 
 
09 – IDENTIFICAÇÃO 
 
O NÚMERO DE PEITO será entregue juntamente com os Kits para os 350 primeiros inscritos. 
PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO serão aceitas reclamações cadastrais depois da inscrição. 
 
10 - CLASSIFICAÇÕES DA CORRIDA 
 
a - A Classificação dos ATLETAS na prova será definida conforme sua colocação (ordem de chegada). 
 
11 – PREMIAÇÃO 
 
Todo ATLETA que completar a CORRIDA em conformidade com este regulamento, terá direito às seguintes 
premiações: 
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a) Todos os atletas Masculinos, femininos 
Medalha de Participação (exceto kids) 

 
b) Categoria Geral Masculina 5 e 9 km (CLASSIFICAÇÃO) 

Premiação para os 5 primeiros colocados (exceto kids) 
 

c) Categoria Geral Feminina 5 e 9 km (CLASSIFICAÇÃO) 
Premiação para os 5 primeiros colocados (exceto kids) 
 

d) Categoria residente Itabirito 
Campeão e campeã da prova 5 e 9 km(exceto kids) 
 

e)  Premiação para as 3 primeiras colocadas por faixa etária dos 5 e 9 km 10 em 10 anos. 

Categoria Colocação Premiação 

 
Geral 5 e 9 km (Masculino e 
Feminino) 

1º Lugar Troféu 

2º Lugar  Troféu 

3º Lugar Troféu 

 4º Lugar Troféu 

 5º Lugar Troféu 

   

1º Geral residente de Itabirito 5 
e 9 km 
(Masculino e Feminino) 

1º Lugar Troféu  

   

 
Por Faixa Etária 5 e 9 km 
(Masculino e Feminino)10 em 
10 anos 

1º Lugar Troféu 

2º Lugar Troféu 

3º Lugar Troféu 
   

Atletas que completarem o 
percurso (exceto kids) 

Todos os atletas  Medalha de participação 

 

F) Parágrafo Único: Os atletas ganhadores na categoria residente da cidade de itabirito, deverão 
comprovar sua naturalidade ou residência fixa na cidade através de documento de identidade ou 
comprovante de endereço nominal, os mesmos serão os ÚNICOS que poderão receber dupla premiação. 
 
Medalha de Participação para os 350 (trezentos e cinquenta) primeiros atletas que completarem o 
percurso. 
Os atletas inscritos e premiados na classificação geral não serão premiados na categoria por faixa 
etária. Exceto os citados no artigo 11.F (Parágrafo único) 
 
As colocações serão definidas pela apuração do tempo real gasto por cada competidor para completar o 
percurso definido e delimitado pelas linhas de “largada” e “chegada”. 
 
Serão aceitas 350 inscrições  
 
 
12 – DO PERCURSO  
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Descrição do Percurso: 

Corrida kids (sem premiação de pódio) 
Caminhada 3 km (sem Premiação de pódio) a definir 
Corrida 5 km em anexo 
Corrida 9 km em anexo 
 
 
 
 
13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a - Todos os ATLETAS, que tiverem seus nomes chamados para a premiação, deverão encaminhar-se 
imediatamente à área da mesma, junto ao pódio, para a entrega dos prêmios, portando obrigatoriamente 
o número de peito, para foto oficial. 
 
b - A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de incluir qualquer outro tipo de premiação que será divulgada 
no dia da CORRIDA. 
 
d- Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO, no telefone ou e-mail: 31 9 9917-
4308 Lucas Carvalho ou – 31 9 8668-8127 Rafael Marques, voandobaixoitabirito@gmail.com. 
 
e - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da CORRIDA, incluir ou alterar 
itens deste REGULAMENTO, total ou parcialmente. 
 
f- As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 
ORGANIZADORA, de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 
 
 
 
Anexo 5 km 
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Anexo 9 km  

 

Lucas Carvalho Pereira Silva 

Diretor Geral 


