
 

REGULAMENTO 5º  PASSEIO CICLÍSTICO DE TABULEIRO-MG 2022 

 

 

1 – O EVENTO 

1.1 – O Evento Ciclístico, desde já denominado “5º PASSEIO CICLÍSTICO DE TABULEIRO-

MG 2022”, será realizado no dia 04 de Setembro 2022, na cidade de Tabuleiro-MG, na categoria 

adulto (masculino e feminino) e infantil, com a participação de pessoas de ambos os sexos, 

devidamente inscritas.  

1.2 – O 5º PASSEIO CICLÍSTICO de Tabuleiro é uma realização “Grupo Seguros do Pedal”, 

com apoio da Prefeitura Municipal de Tabuleiro através das Secretaria de Esporte, Cultura, 

Lazer e Turismo, além de contar com a colaboração de empresas privadas; parceria com empresas 

especializadas na promoção de eventos esportivos.  

 
Locais de realização das inscrições:  

1. No site www.corridao.com.br 

2. Cras de Tabuleiro 

3. Salão do Rinaldo 

4. No dia 04/09/2022 de 07 horas às 08 horas ( no local do evento) 

“As inscrições poderão ser feitas no período de 25 de julho a dia 31 de agosto de 2022. 

Observação: As inscrições no dia do evento somente serão realizadas de acordo com a 

disponibilidade da organização da Passeio. 

1.3 - O evento terá largada e chegada na Praça Coronel João Floriano (em frente à Igreja 

Matriz do Bom Jesus da Cana Verde), conforme o percurso detalhado e divulgado previamente. 

1.4 - O início do EVENTO está previsto para os horários abaixo relacionados, que estão 

disponibilizados, conforme a categoria/faixa etária. 

 

DIA/hora 04/09/2022 às 8:30 ( horário de Brasilia) 

- Categoria Adulta (Feminino e Masculino) 

- Categoria  Infantil ( Feminino e Masculino) 

  

 Do Percurso 

 

 - Categoria Infantil (4 km) 

 - Categoria Adulto (50 km e 30 km) 
 

Até a data do EVENTO também poderão ser realizados ajustes de percurso com objetivo de 

melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e órgãos públicos competentes, se 

comprometendo à organização com divulgação prévia caso sejam necessárias alterações. 

http://www.corridao.com.br/


  

2 – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas conforme descrito acima no item 1.2;  

O valor da inscrição será de R$15,00 , conforme definido pela Organização do Evento. 
 

 A ORGANIZAÇÃO isenta de qualquer responsabilidade sobre recebimento de inscrição e 

reembolso de qualquer natureza relativa à inscrição. 

 Conforme decisão da ORGANIZAÇÃO, responsável por realizar todo sistema de inscrição, 

recebimento e administração da Prova, ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de 

forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência dessa inscrição 

para outro ATLETA, responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob as 

penalidades da Lei. 

 Os kits deverão ser retirados preferencialmente pelos inscritos na Prova ou por 

representantes das equipes devidamente identificado com o comprovante das 

inscrições. 

 Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, 

responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob as penalidades da Lei. 

 A organização da prova não se responsabiliza pela impossibilidade de inscrição em virtude de 

ausência de conexão com a internet, bem como falhas técnicas de computadores. 

2.1 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

As inscrições serão feitas nos locais disponibilizados pela organização da prova, no período de 25 

de julho às 11:59 min do dia 31 de agosto de 2022, podendo ser PRORROGADA ou 

ENCERRADA com antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO e conforme número de vagas 

disponibilizadas. 

Locais de inscrição da Prova: 

1. No site www.corridao.com.br 

2. Cras de Tabuleiro 

3. Salão do Rinaldo 

4. No dia 04/09/2022 de 07 horas às 08 horas. 
 

2.2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

As inscrições são abertas para ATLETAS de ambos os sexos que podem participar do EVENTO 

após realizar sua inscrição nos termos descritos neste Regulamento, não havendo divisão por faixas 

etárias ou equipes.  

 

 

      OBSERVAÇÃO 1: Os atletas inscritos na “Categoria Infantil”, com idade até 12 anos 

incompletos, para participarem do Passeio no Percurso de 4 km, “SERÁ NECESSÁRIO 

UMA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL, através de assinatura na FICHA 

DE INSCRIÇÃO”. 

http://www.corridao.com.br/


OBESERVAÇÃO 2: Os atletas inscritos com idade entre 12 anos completos e 18 anos 

incompletos para participarem do Passeio no percursos de 50 km ou 30 km, SERÁ 

NECESSÁRIO UMA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL, através de 

assinatura na FICHA DE INSCRIÇÃO. 

 

 2.3 - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 A inscrição para a categoria adulta será através de lote único: 

 Opção 1: R$15,00 

 
 

 Observação: Como de praxe as inscrições realizadas no pelo site da empresa 
responsável , Corridão.com.br, e será cobrada uma taxa de serviço correspondente a 
10% do valor da inscrição, já inclusa no valor referido. 
 

 Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos ATLETAS 

acima de 60 (sessenta) anos, 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor da 

inscrição. 

 

Ressalta-se que ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, 

não havendo possibilidade de transferência de sua inscrição para outro ATLETA, 

responsabilizando-se pela veracidade das informações inseridas, sob as penalidades da Lei. 

No caso de ser identificado pela ORGANIZAÇÃO DA PROVA que houve inscrição realizada de 

forma fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros, o ATLETA será impossibilitado de 

participação na Evento. 

  Observação: Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a Categoria Infantil ( até 12 

anos incompletos) 
 

3 - KIT DE PARTICIPAÇÃO 

Ao se cadastrar no EVENTO e pagar a taxa de inscrição, exclusivamente à ORGANIZAÇÃO DO 

EVENTO e nos locais de inscrição conforme descrito neste Regulamento, o ATLETA está 

ativando sua participação e acesso na competição e uso da infraestrutura de apoio. 

 Medalha para todos os inscritos 

 Placa de identificação 

 Troféu Rei e Rainha da montanha 

 Troféu para maior Equipe Presente + R$300,00 

 Mesa de frutas 

 Água 

 Pontos de hidratação 

 

Obs.: O participante fica ciente de que não haverá sistema de controle por meio de chip, por ser um 

Passeio Ciclístico e não uma competição.  



Os serviços e materiais constantes da Cláusula 3 poderão ser fornecidos pela ORGANIZAÇÃO, 

PARCEIROS, ORGANIZAÇÃO ou PATROCINADORES como mera liberalidade e/ou cortesia 

aos participantes deste EVENTO. 

3.1 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

A entrega do kit de participação será realizada no dia do Evento: 

04/09/2022 (Domingo)- das 07 às 8:00 – Local: Praça Coronel João Floriano. 

Para retirar o kit do ATLETA, é necessário apresentar: 

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO ORIGINAL (não será aceita cópia, em hipótese 

alguma). 

- Documento original com foto (RG ou CNH); 

Os kits deverão ser retirados preferencialmente pelos ATLETAS inscritos na Prova, por terceiros 

mediante comprovante de inscrição ou por responsáveis pelas equipes.   

 

4 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Na data da realização do EVENTO, haverá cerimônia de premiação com a entrega de troféus 

conforme descrito acima e medalhas. 

 
 

Todos os ATLETAS que tiverem seus nomes chamados para a cerimônia de entrega de 

troféus deverão encaminhar-se imediatamente à área de entrega ao lado do pódio.   

 

 

5 – REGRAS GERAIS DO EVENTO 

Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

sob as penalidades da lei vigente, declara que leu e aceitou todas as disposições deste 

REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, 

seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante 

e depois do EVENTO. 

Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de imagem 

(inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação 

pecuniária que vier a ser auferida com materiais de divulgação, campanhas, informações, 

transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 

licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou 

que venham a ser implementadas no mercado para este e outros eventos, em decorrência do 

uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela ORGANIZAÇÃO e/ou seus 

parceiros comerciais. 

Poderão os REALIZADORES e/ou ORGANIZADORES suspender o EVENTO por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, estando em boas 

condições de saúde e apto a prática de esportes, isentando de qualquer responsabilidade os 



ORGANIZADORES, REALIZADORES e PATROCINADORES, em seu nome e de seus 

sucessores. Destacar 

Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, 

para que, a qualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer 

outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

 O posicionamento escolhido pelo ATLETA nos locais de LARGADA, disponíveis no EVENTO, 

previstos no regulamento ou disponibilizados pela ORGANIZAÇÃO é de sua única e exclusiva 

responsabilidade. 

A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO, informando estas alterações no site do 

EVENTO e na retirada do kit, ocasião esta em que o ATLETA deverá reiterar se deseja, ou não, 

participar da Prova. 

 

6 – REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

Não haverá uma idade mínima exigida para a participação no EVENTO, desde que autorizada pelo 

responsável e se necessário o acompanhamento durante o evento. 

É de responsabilidade do atleta a guarda, e manutenção de seus objetos pessoais no dia do Evento, 

não responsabilizando à Organização de quaisquer danos ou roubo. 

OBSERVAÇÃO: Os postos de Hidratação funcionarão a partir do horário de largada com o 

atendimento até o último corredor e de acordo com o andamento da Prova: 

O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para Prova, não sendo permitido 

qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso 

indicado. 
 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou participação 

especial. 

A ORGANIZAÇÃO poderá, conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este 

REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

Até a data do EVENTO também poderão ser realizados ajustes de percurso com objetivo de 

melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e Órgãos Públicos competentes 

mantendo a LARGADA e a CHEGADA aos locais descritos na Cláusula 1 deste Regulamento. 

As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA 

e/ou pelos ORGANIZADORES/REALIZADORES. 

 

Tabuleiro 23 de julho de 2022 


