
5ª CORRIDA DO LABORATÓRIO CÔRTES VILLELA

Promover saúde e qualidade de vida à população de Juiz de Fora e região através da Corrida e Caminhada

do Laboratório Côrtes Villela.

REGULAMENTO OFICIAL

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Laboratório Côrtes Villela e VIDATIVA Consultoria Esportiva

DATA: 05/06/2022

ARENA DE LARGADA E CHEGADA: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio - Juiz de Fora

HORÁRIO DA LARGADA: 8 horas

DISTÂNCIAS: 6 Km Corrida e Caminhada

CORRIDA INFANTIL

LARGADA:  10 horas

DISTÂNCIAS DA CORRIDA INFANTIL

CATEGORIA   - DISTÂNCIA

De 4 a 5 anos - 50 metros

De 6 a 7 anos - 100 metros

De 8 a 9 anos - 150 metros

De 10 a 11 anos - 300 metros

De 12 a 13 anos - 600 metros

De 14 a 15 anos - 1 km

1. TEMPO LIMITE

LIMITE DE CONCLUSÃO: 90 minutos.

Após este horário, o tráfego de veículos será liberado e o atleta deverá manter-se na calçada, caso

ainda não tenha finalizado o percurso.

CRONOMETRAGEM:

O sistema de cronometragem será encerrado às 09h30. Os atletas que terminarem a prova após o

horário mencionado não terão seu tempo contabilizado.



2. INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser realizadas pelo site

https://www.corridao.com.br/www/corrida/index/5-corrida-do-laboratorio-cortes-villela-juiz-de-for

a.html ou em nossos Pontos Físicos em Juiz de Fora:

Terra Bike - Centro R. Roberto de Barros, 200 - Centro

Terra Bike - Cascatinha Avenida Doutor Paulo Japiassú Coelho, 138

2.1. VALOR

O valor das inscrições foi determinado pelo Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora*.

COM KIT:

1° Lote: Valor R$76,00 até 22/05/2022 + taxa de conveniência;

2º Lote: Valor R$100,00 até 29/05/2022 + taxa de conveniência.

SEM KIT:

1° Lote: Valor R$50,00 até 22/05/2022 + taxa de conveniência;

2º Lote: Valor R$76,00 até 29/05/2022 + taxa de conveniência.

*CONFORME O ESTATUTO DO IDOSO, MAIORES DE 60 ANOS DE IDADE PAGARÃO 50% DO VALOR DAS

INSCRIÇÕES.

2.2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Até o dia 29/05/2020, ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas inscritos.

2.3. ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES

● A inscrição para a prova dá direito a apoio médico, hidratação, chip de cronometragem,

acesso à arena do evento, uso das instalações na arena do evento e seguro contra acidentes

pessoais a todos os atletas inscritos no dia da prova;

● Apenas os inscritos na modalidade COM KIT terão direito à camisa oficial do evento;

●

https://www.corridao.com.br/www/corrida/index/5-corrida-do-laboratorio-cortes-villela-juiz-de-fora.html
https://www.corridao.com.br/www/corrida/index/5-corrida-do-laboratorio-cortes-villela-juiz-de-fora.html


● Para a corrida de 6 km, deverá ser respeitada a idade mínima 16 anos, de acordo com a FMA

(Federação Mineira de Atletismo);

● A organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta que inserir os dados

errados na ficha de cadastro para inscrição, tampouco daqueles que não fixarem

corretamente o chip de cronometragem ao seu tênis. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE A

ORGANIZAÇÃO;

● Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outros atletas serão suspensos da prova

e poderão sofrer as medidas legais cabíveis por falsidade ideológica;

● Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com este regulamento e declara

encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar da Corrida e

Caminhada do Laboratório Côrtes Villela;

● Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail inscricoesvidativa@gmail.com

3. RETIRADA DO KIT ATLETA

● A entrega dos kits acontecerá no dia 04/06/2022, no Laboratório Côrtes Villela da Avenida

Rio Branco, 2891 - Centro.

● O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados, poderá perder o direito de

retirá-lo posteriormente.

● Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscrição e/ou

identidade com foto

KIT: Camiseta do evento, número de peito, chip de cronometragem.

4. CRONOMETRAGEM

A classificação da Corrida do Laboratório Côrtes Villela será realizada por meio do sistema

de cronometragem eletrônica (chip) conforme determina o regulamento da IAAF (art. 240) por tempo

bruto e líquido, sendo que a premiação geral por tempo bruto.

O chip não é descartável, sendo necessário devolver ao final da prova.

5. PREMIAÇÃO

Corrida 6 Km: troféu



● 1° a 5° lugar geral MASCULINO e FEMININO

*Todos os atletas da corrida que terminarem a prova receberão medalha de participação.

6. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

A cerimônia de premiação será realizada na arena do evento APÓS A CHEGADA DOS CINCO PRIMEIROS

COLOCADOS.

Não serão entregues troféus e medalhas em outra data.

7. HIDRATAÇÃO

Os pontos de hidratação estarão dispostos a cada 3 km do circuito e na chegada.

8. PERCURSO DA PROVA

● A via de trânsito utilizada para o percurso dos atletas será fechada para os participantes da

corrida;

● Independentemente do controle do trânsito e da via, visando uma maior segurança, todos os

atletas deverão seguir a orientação dos staffs de percurso, mantendo-se sempre do lado indicado

da pista. A não obediência poderá colocar em risco sua segurança e a dos outros atletas, sendo

cabível a desclassificação na prova.

9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO

● O uso do número de peito é obrigatório, devendo ser fixado na parte frontal da camiseta, sem

obstruir os logotipos dos patrocinadores e da prova;

● A colocação correta do chip é de responsabilidade do atleta. Caso haja qualquer dúvida sobre a

colocação, o atleta deverá solicitar auxílio da organização do evento antes do início da prova;

● A prova terá fiscais de percurso, portanto, qualquer irregularidade será passível de

desclassificação;

● Serão disponibilizados aos participantes durante a realização da prova: ambulâncias, sanitários

químicos, guarda-volumes, água potável, lanches;



● Não serão permitidos parceiros ou acompanhantes. Atletas que estiverem correndo

acompanhados por outro atleta ou por bicicleta, estarão automaticamente desclassificados da

prova.

10. APOIO MÉDICO

Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da prova, além

de seguro contra acidentes.

11. SEGURO DO ATLETA

● Os atletas oficialmente inscritos na Corrida do Laboratório Côrtes Villela estarão cobertos por um

seguro contra acidentes pessoais graves, válido somente para o dia da prova;

● O seguro se inicia a partir do momento da largada da prova que o atleta está inscrito, até o

momento da chegada do atleta ao fim do percurso, dentro do tempo estipulado de uma hora e

trinta minutos após a largada;

● Este seguro não cobre doenças pré-existentes;

● O não preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em renúncia ao direito

de uso do seguro.

12. REALIZAÇÃO DO EVENTO

● A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar o

CANCELAMENTO ou SUSPENSÃO da CORRIDA, iniciada ou não, por questões de segurança pública,

terrorismo, pandemia e/ou motivos de força maior;

● Sendo suspensa a corrida, por qualquer um dos motivos supracitados, esta será considerada

realizada e não haverá designação de nova data para realização;

● Os atletas ficam cientes de que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e danos da

eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) pelos quesitos supracitados, não gerando

qualquer responsabilidade para a empresa organizadora;

● Na hipótese de suspensão do evento esportivo, não haverá devolução do valor de inscrição;

● A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da empresa organizadora, sendo que tal

decisão será comunicada aos inscritos por meio do site oficial da corrida;



● Na hipótese de adiamento da corrida e consequente divulgação de nova data, os inscritos terão o

prazo de 7 (sete) dias para solicitar a devolução do valor da inscrição, contados da comunicação

aos inscritos, sob pena de renúncia a este direito para além desse prazo;

● Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data), os inscritos deverão

solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 7 (sete) dias, contados da comunicação aos

inscritos.

13. OBSERVAÇÕES FINAIS

● No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas neste

regulamento;

● A prova será realizada caso chova. Porém, em caso de condições climáticas extremas e atípicas,

fica a critério da organização o prosseguimento do evento, de forma a preservar a segurança dos

atletas;

● Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da prova;

● A organização não se responsabiliza por hospedagem e alimentação dos atletas;

● Este regulamento pode ser modificado a qualquer momento sem prejuízo à organização da

prova.

Última atualização: 26/04/2022


