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CORRIDA DA MASSA 

REGULAMENTO GERAL 

 

1 – A COMPETIÇÃO 

1.1 As provas que compõem o evento CORRIDA DA MASSA serão realizadas em 22 de março 

de 2020, com largada e chegada na rua Bernardo Guimarães, próximo ao número 2380, 

Bairro de Lourdes, Belo Horizonte - Minas Gerais, com a participação de atletas 

regularmente inscritos de ambos os sexos. 

1.2 O Evento é composto por 4 modalidades de pedestrianismo: Corrida de 4,5km, corrida de 

9km, caminhada de 2km e corrida Kids. 

1.3 O Evento contará ainda com um passeio ciclístico de 13km. 

1.4 A Corrida terá duração máxima de 1h30 (uma hora e trinta minutos).  

1.5 A Corrida da Massa é de realização/organização da Galo Runners, A Rádio da Massa e 

Fender Produções. 

 

2 - CRONOGRAMA 

7h00 – Abertura da Arena 

7h45 – Aquecimento Corrida 

8h00 – Largada Corrida 4,5km 

8h30 – Largada Corrida 9km 

9h15 – Largada Caminhada 2km 

9h45 – Largada passeio ciclístico 13km 

9h46 – Premiação Geral 

10h00 – Show 

10h30 – Corrida Kids (Início das baterias) 

10h30 – Premiação Faixa Etária 

11h00 - Show 

 

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

3.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as informações 

fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar 

atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da 

competição. Assume ainda as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 
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quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e 

depois do evento. 

3.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a 

ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, 

promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo. 

3.3 Haverá para atendimento emergencial aos atletas um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuada na rede pública sob a responsabilidade desta. A organização não 

terá responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a 

prova. O atleta, ou seu acompanhante responsável, poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção da transferência / hospital / serviço de emergência e médico 

entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão. 

3.4 Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes na largada e 

chegada. A organização recomenda que não sejam deixados objetos de valor no guarda-

volumes, tais como: relógios, roupas, acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos de 

som e celulares, cheques, cartão de crédito e etc. A organização não se responsabilizará por 

quaisquer objetos deixados no guarda-volumes, uma vez que se trata de um serviço de 

cortesia da prova. 

3.5 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a participação 

no evento. 

3.6 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao 

patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor. 

3.7 Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular as 

grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em qualquer 

outro momento, sob qualquer pretexto. 

3.8 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de 

teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes. 

3.9 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer 

comunicado prévio aos participantes. 

3.10 Objetos esquecidos no guarda-volumes do evento serão levados para a FENDER 

Produções, localizada na Rua Prof. Maria Carolina Campos, 86 – Nova Suissa, Belo Horizonte - 

MG, 30421-330. Seus respectivos donos terão um prazo de 30 dias após a data do evento para 

a reinvindicação. 
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4 – INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para a CORRIDA DA MASSA serão realizadas no site corridadamassa.com.br. 

4.2 As inscrições terão os seguintes valores: 

Lote promocional: R$65,00 (10/02 à 14/02 ou até atingir 300 inscrições) 

1º Lote: R$75,00 (15/02 à 29/02 ou até esgotarem as vagas) 

2º Lote: R$85,00 (01/03 à 16/03 ou até esgotarem as vagas) 

4.3 As inscrições serão limitadas a um número máximo de 2.500 (dois mil e quinhentos) 

participantes distribuídos em todas as provas. 

4.4 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades / 

disponibilidades técnicas / estruturais, sem prévio aviso. 

4.5 Procedimento para a inscrição. 

4.5.1 Acessar o galorunners.com.br e acessar a área de inscrição on-line, preencher os 

formulários de inscrições por completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções 

escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento. 

4.5.2 Pessoas com deficiência (PCD) e com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de 

acordo com o Estatuto do Idoso, têm direito ao benefício de 50% (cinquenta por cento) de 

desconto no preço da inscrição, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento por 

e-mail, informar os dados requisitados e enviar os documentos probatórios da sua condição 

para o endereço contato@galorunners.com.br. Em ato contínuo, será enviado um cupom de 

desconto, pessoal e intransferível, para que o idoso efetive sua inscrição no Evento. A retirada 

do kit deve ser realizada pessoalmente pelo atleta inscrito, apresentando o documento original 

de identidade, para comprovar a idade e usufruir do benefício. 

4.5.2.1 No caso de ser identificada inscrição fraudulenta, com a finalidade de uso por terceiros 

dos benefícios descritos neste Capítulo, o(a) Atleta ficará impossibilitado de participar em 

futuras edições de eventos esportivos realizados pela Organizadora, autorizará que seja 

emitido um boleto bancário referente à diferença dos valores devidos pela inscrição e sujeitar-

se-á às responsabilidades penais cabíveis. 

4.5.3 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição, porém 

caso não haja o tamanho desejado no ato da retirada do mesmo, a organização poderá 

entregar a camiseta no tamanho que tiver disponível no estoque. 

4.6 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum 

motivo. 

4.7 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de revender para terceiros. 
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5. CATEGORIAS 

5.1 A corrida de 4,5km geral será dividida em dois grupos:  

5.1.1 Masculino: Aberto a todas às pessoas do sexo masculino, maiores de 16 (dezesseis) anos. 

Menores de 18 anos, somente poderão concorrer com um termo de responsabilidade assinado 

pelos responsáveis.  

5.1.2 Feminino: Aberto a todas às pessoas do sexo feminino, maiores de 16 (dezesseis) anos. 

Menores de 18 anos somente poderão concorrer com um termo de responsabilidade assinado 

pelos responsáveis. 

5.2 A corrida de 9km geral será dividida em dois grupos:  

5.2.1 Masculino: Aberto a todas às pessoas do sexo masculino, maiores de 16 (dezesseis) anos. 

Menores de 18 anos, somente poderão concorrer com um termo de responsabilidade assinado 

pelos responsáveis.  

5.2.2 Feminino: Aberto a todas às pessoas do sexo feminino, maiores de 16 (dezesseis) anos. 

Menores de 18 anos somente poderão concorrer com um termo de responsabilidade assinado 

pelos responsáveis.  

5.3 A caminhada de 2km geral sem idade pré-determinada.  

5.4 Na corrida kid’s, as categorias serão divididas por faixas etárias em 3 grupos: 

5.4.1 Crianças de 5 a 7 anos 

5.4.2 Crianças de 8 a 9 anos 

5.4.3 Crianças de 10 a 12 anos 

 

6  - ENTREGA DE KIT 

6.1 O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante apresentação do 

documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição e de pagamento. Terceiros 

só poderão retirar o kit com identificação prévia no TERMO DE RESPONSABILIDADE e com o 

documento de identificação com foto, além do comprovante de pagamento.  

6.2 Os kits serão estregues uma semana antes da data do evento em local e horários a serem 

divulgados posteriormente no site corridadamassa.com.br e nas redes sociais da Galo Runners. 

6.3 O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará 

impedido de participar da prova com o chip de cronometragem e não poderá retirar o kit em 

outro momento. Não haverá retirada do kit após o evento e nem fora dos dias e horários 

estipulados. 

6.4 No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados. Não serão 

aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

6.5 O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de 

camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 

6.6 Não serão entregues kit’s no dia do evento.  
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7. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA E ENTREGA DO CHIP 

7.1 O sistema de cronometragem eletrônica será feito através de um chip descartável.  

7.2 O chip de cronometragem eletrônica será entregue junto com o kit do atleta. 

7.3 A responsabilidade do correto uso do chip e da instalação no seu corpo/vestuário é de sua 

exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalados. 

7.4 O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e 

informado posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste regulamento. 

7.5 O participante que não retirar o seu chip na data e horários estipulados ficará sem a 

cronometragem do tempo da corrida. 

7.6 O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se 

observar por algum fiscal à falta do uso do chip.  

7.7 A utilização do transponder (chip) é de responsabilidade única do atleta, assim como as 

consequências de sua não utilização. 

7.8 A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, 

isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados. 

7.9 Ao final da prova, o participante deverá, obrigatoriamente, trocar o chip ou ticket pela 

medalha de participação. 

7.10 O chip de cronometragem e a cronometragem do tempo da corrida é de responsabilidade 

da empresa que presta esse serviço.  

7.11 A corrida kid’s e a caminhada terão números de peito, mas não terão chips de 

cronometragem.  

 

8 - REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRIDA 

8.1 A idade mínima exigida para participação do evento é de 16 (dezesseis) anos completos até 

a data de 31 de dezembro de 2019. 

8.2 A corrida terá duração máxima de 01h30 (uma hora e trinta minutos), tendo a área da linha 

de chegada e alguns de seus equipamentos / serviços desativados após esse período. 

8.3 É de responsabilidade do atleta ser conhecedor do percurso previamente, o trajeto e/ou 

percurso será balizado para a prova, não sendo permitido corte para o percurso indicado. 

8.4 A participação do atleta no evento é individual. 

8.5 O atleta assume e expressamente declara que é conhecedor do seu estado de saúde e 

capacidade atlética e que treinou adequadamente para o evento. 

8.6 À direção técnica da prova reserva-se o direito de incluir no evento atletas especialmente 

convidados. 

8.7 A corrida kid’s é lúdica e as categorias são divididas por idade.  
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9. PREMIAÇÃO 

9.1 Categoria geral masculina e feminina das provas de 4,5km e 9km:  

9.1.1 Todos os atletas inscritos na corrida receberão a medalha de participação.  

9.1.2 Os cinco primeiros colocados das provas de 4,5km e 9km receberão os troféus com seus 

respectivos lugares. A organização poderá a seu critério incluir algum tipo de bonificação. 

9.1.3 Os três primeiros colocados – masculino e feminino – das faixas etárias de 16 a 29; 30 a 

39; 40 a 49; 50 a 59; 60 ou mais, na distância 9,5km receberão troféu ou medalha especial 

referente a sua colocação. 

9.2 Categoria caminhada da prova de 2km: 

9.2.1 Todos os participantes da caminhada receberão medalha de participação. 

9.3 O atleta que não estiver presente na entrega do troféu e que dele fizer jus no dia do 

evento tem um prazo de até 30 dias para retirar seu troféu na FENDER Produções localizada na 

Rua Prof. Maria Carolina Campos, 86 – Nova Suissa, Belo Horizonte - MG, 30421-330. 

9.4 Não haverá dupla premiação. 

9.5 Somente haverá premiação das categorias citadas acima, se houveram 10 ou mais 

competidores da mesma categoria. Caso não haja 10 ou mais competidores da mesma 

categoria, a mesma não será premiada. 

9.6 A corrida kid’s e a caminhada não terão premiações por colocação. 

9.7 Será considerada para efeito de cadastro e apuração de resultados, a idade dos inscritos e 

participantes em 31 de dezembro de 2020, conforme Norma da CBAt. 1.   

 

10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 A organização indicará local para montagem de tendas de assessoria / treinadores de 

acordo com a disponibilidade de espaço na área da arena do evento, desde que não interfira 

no bom andamento da prova. 

10.2 A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e a objetos 

deixados no seu interior. 

10.3 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do 

atleta. 

10.4 Em caso de dúvidas ou esclarecimentos poderão fazer contato através do email 

contato@galorunners.com.br. 

10.4 Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe 

organizacional do evento.  

BOA PROVA! 


