
 
 
 
 
 

7ª ETAPA FREEDOM DE CORRIDA DE 

RUAREGULAMENTO 

 
APROVA 

A7ªEtapaFreedomdeCorridadeRua,terásualargadaemfrenteàIgrejaPresbiterianadeCara

ndaí,naàAv.AfrâniodeMeloFranco,60Centro 

a) Ospercursosterão adistânciaaproximadade 600m,6kme10km. 

b) Alargadaseráàs9hsdo dia15 de 

novembrode2021.Érecomendadoqueoatletaesteja nolocaldoevento 

emnomínimo, 01hora antesdalargada. 

c) Aprovasónãoaconteceráemcasodecatástrofeseoudeterminaçãoporpartedo

MinasConscienteouquecoloquememriscoavida dosparticipantes.(Em 

qualqueroutrotipodeclima aprovaserárealizada). 

FINALIDADEEORGANIZAÇÃO 

A7ªEtapaFreedomdeCorridadeRua,promovidapelaIgrejaPresbiterianadeCaran

daí,temcomoobjetivodifundirnacomunidadeapráticadaatividadefísica,o 

favorecimento do intercâmbio cultural e esportivo, e a difusão de um estilo 

devidamaissaudável.Aorganizaçãodacorridaderuaestarásobaresponsabilidaded

oMinistériodeEsportesdareferida igreja. 

 
INSCRIÇÕES 

Poderão inscrever-se na prova, crianças a partir de 05 (cinco) anos de 

idade,homensemulheres. 

a) Asinscriçõesdeverãoser feitas viainternet,atravésdos 

siteswww.cronochip.com.br,www.corridao.com.br eViaWhatsapp 

nosnúmeros:(32)99132-4108Bruno-  (32)99838-4747Uziel 

b) OvalordasinscriçõesserádeR$40,00 (quarentareais)1ºLote,maisa taxa 

cobrada pelo site, para crianças até 12 anos (valido para os 600m) será de 

R$20,00 (Vinte reais) mais a taxa cobrada pelo site, para adultos (valido para 

ospercursosde6kme10km)Obs:Emcasodedesistêncianãohaveráreembolsodo 

valor pago. 



 
 
 

 

CONDIÇÕESDEADMISSIBILIDADE 

O atleta deverá estar em boas condições de saúde para participar da 

provaisentando assim, a organização da prova de qualquer responsabilidade 

casoaconteçaquaisqueracidentesresultantesdodesgastefísicodosatletas,despes

ashospitalaresserãodeinteiraresponsabilidade doatleta. 

 
 

CRONOMETRAGEMELETRÔNICA 

Naprovaaorganizaçãoadotaráosistemaeletrônicodo“chip”.Ochipeonúmerorecebi

dos pelo participante, após a inscrição, serão os comprovantes de que oatleta é 

participante da corrida. Portanto, para validar o seu tempo no funil dechegada, 

o corredor deverá estar com seu número fixado na altura do peito ecomo 

CHIPno tênis. 

a)Ochiputilizadoserádeusoúnicoenãoprecisaserdevolvido.Usecorretamente o 

chip de acordo com a instrução recebida junto com o Kit. Ousoincorreto 

dochippoderánão acusaro tempodeprova. 

 
REGRASINDIVIDUAIS: 

Na corrida, o atleta terá liberdade de ritmo, o atleta que cortarcaminho será 

desclassificado, não é permitida a ausência do atletado recintodaprova. 

Será obrigatorio o uso de mascara dentro de toda a área de concentração 

daprova.( após a largada o atleta podera retirar a mascara, mas devera colocar 

novamente assim que retornar). 

Será obrigatorio manter o distanciamento seguindo as normas dos 

protocolosdesegurançacontraoCOVID 19. 

Será de responsabilidade de cada atleta se higienizar com álcool em gel 

queserádisponibilizado pela organizaçãodoevento. 

Em caso de duvidas quanto aos procedimentos destacados neste 

regulamentooatletadeveráprocurar aequipe deorganizaçãodoevento. 

 
ENTREGADEKIT 



Infantil(MasculinoeFeminino)0

5 a12anos 

Adulto(MasculinoeFeminino) 
 

13a19anos; 40 a44anos; 
20a24anos; 45 a49anos; 
25a29anos; 50 a54anos; 
30a34anos; 55 a59anos; 
35a39anos; 60 anosoumais; 

 
 

Apremiaçãodaprovaserárealizadalogoapósachegadadetodososparticipantes(excetoamedalh

adeparticipação).Apremiaçãonãoseráentreguepararepresentante 

deatletanoeventoouemoutraoportunidade. 

 
 
 
 

Todo atleta inscrito deverá retirar seu kit do corredor, número e o chip de 
cronometragemnodia14denovembro,naSecretariadaIgrejaPresbiterianadeCarandaí,das09h
às21h,ounodia daprova,comumahora deantecedência. 

a) O “Kit do Corredor”(Ecxeto para crianças) será com composto de, 

nomínimo:chipdecronometragemcamiseta cujo tamanho sera de acordo com 

a disponibilidade durangte a entrega), númerodepeito, 

alfinetesemedalha(pós-prova). 

b) PararetiradadoKitpelocorredor(a)deveráserapresentoumdocumentocomfoto,o
mesmousadono ato dainscrição. 

 
Para retirada de Kit por terceiros é necessário apresentar cópia de documento 
comfotodocorredor(a)inscrito ecomprovantedepagamentodainscrição. 

 
CRONOMETRAGEM 

A cronometragem será de inteira responsabilidade da empresa contratada 

paraomesmo. 

Será considerado otempoliquidodecadaatleta. 
 
 

CATEGORIASEPREMIAÇÃO 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nãohaverápremiaçãoemdinheiroparanenhumpercursoemod

alidade. 

b) Haverá troféu para o 1º ao 5º geral feminino e masculino, nos percursos 

de6kme10km. 

c) Haverátroféuparao1ºao3ºparacategoriasdefaixaetária. 

d) A categoria infantil receberá chip, mas a premiação será apenas de 

medalhasdeparticipação. 

e) Todos os atletas receberão medalhas por conclusão. (Das provas 

adulto,infantil ). Sendo obrigatório que eles estejam com o seu número de peito 

para orecebimentodamedalha. 

 
INFORMAÇÕESGERAIS: 

a) Os participantes deverão, obrigatoriamente, usar uniforme adequado à 

práticaesportiva,nãopodendocorrer semcamisa. 

b) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer acidente 

queporventuravenhaaocorrerantes, duranteouapósaprova. 

c) Por motivo de segurança, a organização da corrida recomenda que todos 

osatletas corram com a camiseta recebida no “kit”, como forma de 

identificaçãoduranteacorrida,parafacilitaravisualizaçãopelotráfegodeveículosepri

orizaro atendimento easegurança. 

d) Durante a corrida, o atleta deverá se manter, exclusivamente, nas laterais 

dapistaderolamento. 

e) Emcasodenãohavercondiçõestécnicase/oudesegurançapararealizaçãodo 

evento, a Comissão Organizadora se reserva no direito de transferi-la 

oucancelá-la. 

f) Todairregularidadeouatitudeantidesportivacometidapeloatleta,serápassí

velde desclassificaçãodacorrida. 

g) Aorganizaçãonãoseresponsabilizapelanãocomputaçãodostemposdosatletasfi

candoestesresponsáveis pelocorretousodoCHIPedaconferência 



 
 
 

deseufuncionamentojuntoacronometragem. 

h) É proibida a sonorização do espaço por qualquer pessoa que não seja 

daorganizaçãodacorrida,assimcomotambémnãopodemserexibidasostensivame

ntemarcasconflitantescomospatrocinadoresda7ªEtapaFreedomde Corridade 

Rua. 

i) Oscasosomissosserãoresolvidospelaorganizaçãodaprova. 



 
 
 
 
 

TERMODERESPONSABILIDADE

Declaro, como atleta inscrito na 

paratodo fim de direito, que participo 

vontade,queestou 

emplenascondiçõesfísicasedesaúdeequetenhotreinado

disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade osorganizadores e 

patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro também,que todo material 

utilizado para meu desempenho neste evento, são de minhainteira 

responsabilidade. Declaro 

itens do regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitandotodas as 

decisões da organização, inclusive os casos omissos no 

regulamento.Autorizoosorganizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquerme

nformações promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso 

dedesistência dessa minha autorização, o site da 7ª Etapa Freedom de Corrida 

deRuacolocará 

aminhadisposiçãomecanismoparacancelarestemeiode

autorizo, por meio desta,

patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins 

comerciais,institucionais,oupromocionais,emqualquertipodemídia,porprazo

erminado. Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos 

sãoverdadeiros.Responsabilizo

pordanosetranstornosqueinformações

para terceiros, para os organizadores epatrocinadores.

TERMODERESPONSABILIDADE 

Declaro, como atleta inscrito na 7ª Etapa Freedom de Corrida de rua

todo fim de direito, que participo neste evento por livre e espontânea 

emplenascondiçõesfísicasedesaúdeequetenhotreinadoadequadamente para 

disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade osorganizadores e 

patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro também,que todo material 

utilizado para meu desempenho neste evento, são de minhainteira 

responsabilidade. Declaro ainda, que li, entendi e estou de acordo com

(disponibilizado no site do evento) respeitandotodas as 

decisões da organização, inclusive os casos omissos no 

regulamento.Autorizoosorganizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquerme

nformações promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso 

dedesistência dessa minha autorização, o site da 7ª Etapa Freedom de Corrida 

aminhadisposiçãomecanismoparacancelarestemeiodeinformação. Também 

por meio desta, o uso de minha imagem, pelosorganizadores, 

patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins 

comerciais,institucionais,oupromocionais,emqualquertipodemídia,porprazo

Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos 

nsabilizo-me 

pordanosetranstornosqueinformaçõesilegítimas venham a causar para mim, 

para os organizadores epatrocinadores. 

ª Etapa Freedom de Corrida de rua, 

neste evento por livre e espontânea 

adequadamente para 

disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade osorganizadores e 

patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro também,que todo material 

utilizado para meu desempenho neste evento, são de minhainteira 

ainda, que li, entendi e estou de acordo comtodos os 

(disponibilizado no site do evento) respeitandotodas as 

decisões da organização, inclusive os casos omissos no 

regulamento.Autorizoosorganizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquermeio,i

nformações promocionais para os endereços por mim fornecidos. Em caso 

dedesistência dessa minha autorização, o site da 7ª Etapa Freedom de Corrida 

informação. Também 

o uso de minha imagem, pelosorganizadores, 

patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins 

comerciais,institucionais,oupromocionais,emqualquertipodemídia,porprazoindet

Declaro, sob pena da lei, que todos os dados fornecidos 

ilegítimas venham a causar para mim, 



 
 
 
 
 

TERMODERESPONSABILIDADEPARARESPONSÁVEISPELOSME

Declaro,comoresponsávelpeloatleta

Corrida de Rua, para todo fim de direito, que a participação neste evento é 

porlivre e espontânea vontade e tem minha total aceitação. Declaro que o 

menorinscritoestáemplenascondiçõesfísicasedesaúdeequetemtreinadoadequad

amente para disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade 

osorganizadores e patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro 

também,que todo material utilizado neste evento são de minha inteira 

responsabilidade.Declaroainda,queli,entendieestoudeacordo

regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando todas as 

decisõesdaorganização,inclusiveoscasosomissosnoregulamento.Autorizoosorga

nizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquermeio,informaçõespromocionais 

para os endereços por mim

desistênciadessaminhaautorização,osite

ocaráaminhadisposiçãomecanismoparacancelarestemeiodeinformação.Autorizo

,por meio desta, o uso da imagem do menor participante, pelos 

organizadores,patrocinadores

institucionais, oupromocionais, em qualquer tipo de mídia, por prazo 

indeterminado. Declaro, sobpena da lei, que todos os dados fornecidos são 

verdadeiros. Responsabilizo

ilegítimas venham a causar ao menorsob minha responsabilidade, para mim, 

para terceiros, para os organizadores epatrocinadores.

TERMODERESPONSABILIDADEPARARESPONSÁVEISPELOSME

NORESDE IDADE 

Declaro,comoresponsávelpeloatletamenorinscritona7ªEtapaFreedomde

, para todo fim de direito, que a participação neste evento é 

porlivre e espontânea vontade e tem minha total aceitação. Declaro que o 

menorinscritoestáemplenascondiçõesfísicasedesaúdeequetemtreinadoadequad

te para disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade 

osorganizadores e patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro 

também,que todo material utilizado neste evento são de minha inteira 

responsabilidade.Declaroainda,queli,entendieestoudeacordocomtodosositensdo

regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando todas as 

decisõesdaorganização,inclusiveoscasosomissosnoregulamento.Autorizoosorga

nizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquermeio,informaçõespromocionais 

para os endereços por mim fornecidos. Em caso de 

dessaminhaautorização,ositeda7ªEtapaFreedomdeCorridadeRuacol

ocaráaminhadisposiçãomecanismoparacancelarestemeiodeinformação.Autorizo

,por meio desta, o uso da imagem do menor participante, pelos 

organizadores,patrocinadores, empresas terceirizadas, para fins comerciais, 

institucionais, oupromocionais, em qualquer tipo de mídia, por prazo 

indeterminado. Declaro, sobpena da lei, que todos os dados fornecidos são 

verdadeiros. Responsabilizo-mepor danos e transtornos que informa

ilegítimas venham a causar ao menorsob minha responsabilidade, para mim, 

para terceiros, para os organizadores epatrocinadores. 

TERMODERESPONSABILIDADEPARARESPONSÁVEISPELOSME

ªEtapaFreedomde 

, para todo fim de direito, que a participação neste evento é 

porlivre e espontânea vontade e tem minha total aceitação. Declaro que o 

menorinscritoestáemplenascondiçõesfísicasedesaúdeequetemtreinadoadequad

te para disputar a prova. Isento de qualquer responsabilidade 

osorganizadores e patrocinadores e as empresas contratadas. Declaro 

também,que todo material utilizado neste evento são de minha inteira 

comtodosositensdo

regulamento (disponibilizado no site do evento) respeitando todas as 

decisõesdaorganização,inclusiveoscasosomissosnoregulamento.Autorizoosorga

nizadoresepatrocinadoresaenviar,porqualquermeio,informaçõespromocionais 

fornecidos. Em caso de 

da7ªEtapaFreedomdeCorridadeRuacol

ocaráaminhadisposiçãomecanismoparacancelarestemeiodeinformação.Autorizo

,por meio desta, o uso da imagem do menor participante, pelos 

, empresas terceirizadas, para fins comerciais, 

institucionais, oupromocionais, em qualquer tipo de mídia, por prazo 

indeterminado. Declaro, sobpena da lei, que todos os dados fornecidos são 

mepor danos e transtornos que informações 

ilegítimas venham a causar ao menorsob minha responsabilidade, para mim, 



 
 
 
 

 

Organização:IgrejaPresbiterianadeCarandaí

Responsáveis:UzielAndrade(32)99838

BrunoAraújo
 
 

LOCAL:Av.Afrâniode MeloFranco,60,Centro
Data:15denovembrode2021.

DÚVIDAS EINFORMAÇÕES 

IgrejaPresbiterianadeCarandaí 

UzielAndrade(32)99838-4747 

BrunoAraújo (32)99132-4108 

:Av.Afrâniode MeloFranco,60,Centro-Carandaí. 
15denovembrode2021. 


