
 

REGULAMENTO 
 
CAPÍTULO I – A CORRIDA  
 
Artigo 1º. Através da prefeitura de Anastácio, aqui denominada 1ª CAMINHADA E            
CORRIDA PEDESTRE, será realizada no dia 11 de maio de 2019. 
Artigo 2º. O horário de largada da corrida será às 17h30min para caminhada de 2 km e 18h                  
para corrida 06 km, Praça Arandú, Rotatória da Ponte Velha, centro, Anastácio MS, com              
qualquer condição climática.  
Parágrafo único – O horário de largada da corrida ficará sujeita às alterações em razão da                
quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais como, Policiamento,             
falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia.  
Artigo 3º. A corrida será disputada nas distâncias de 02 km caminhada e 06 km corrida com                 
percurso determinado pela Equipe organizadora NASF-AB e divulgado no site          
http://www.anastacio.ms.gov.br/ 
Artigo 4º. A corrida terá duração máxima de 30 (trinta) minutos caminhada, 50 (cinquenta)              
minutos para corrida 06 km, duração de 30 (trinta) minutos corrida Kids 
Artigo 5º. Esta corrida é organizada pela Prefeitura Municipal de Anastácio, constituída por             
funcionários e colaboradores do órgão organizador, que terá competência para resolver           
qualquer problema ou responder dúvida durante a corrida.  
Artigo 6º. A caminhada será disputada nas categorias por idade na modalidade de 02 km. A                
corrida será disputada nas categorias por idade, nas modalidades de 06 km. 
 
CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO 
 
Artigo 7º. Poderá participar da caminhada e corrida o (a) competidor (a) anastaciano, aqui              
denominado (a) atleta, que se inscrever na caminhada e corrida, realizar à inscrição no prazo               
determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 
Artigo 8º. As inscrições poderão ser realizadas nas Unidades de saúde de Anastácio (ESF) e               
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de referência do atleta, do dia 29 de abril                
até o dia 07 de maio de 2019.  
Artigo 9 º. Não será cobrada nenhuma taxa para a inscrição. 
Artigo 10 º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção               
apresentada na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume               
total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE             
RESPONSABILIDADE que é parte integrante deste regulamento.  
Artigo 11º. As inscrições serão encerradas 07 de maio de 2019, ou em data anterior a esta,                 
caso seja atingido o limite técnico definido para cada modalidade.  
Artigo 12º. A Equipe organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar            
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades              
técnicas. 
Artigo 13º. Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas nas            
Unidades de Saúde/CRAS ou na ficha de inscrição. 
Artigo 14º. A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser               
substituído por outro, em qualquer situação. §1º O atleta que ceder seu número de peito para                
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outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer,              
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Equipe organizadora, seus          
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos.  
Artigo 15º. Na caminhada e corrida, a idade MÍNIMA é de 14 anos, sendo divididas nas                
seguintes categorias:  

● CATEGORIA I: 14 a 18 anos 
● CATEGORIA II: 19 a 30 anos 
● CATEGORIA III: 31 a 42 anos 
● CATEGORIA IV: 43 a 54 anos 
● CATEGORIA V: Acima de 55 anos 

§1º O número máximo de participantes na corrida, por categoria, será de 50 atletas. 
§2º O número máximo de participantes na caminhada, por categoria, será de 50 atletas. 
Artigo 16º. A entrega da numeração acontecerá no dia 10 de maio de 2019, dia que                
antecedem a corrida, nas Unidades de saúde na qual a inscrição do atleta foi realizada. A                
numeração é definida por cores, para a identificação de cada categoria. 
Artigo 17º. A numeração poderá ser retirada por terceiros mediante apresentação do            
documento de confirmação de inscrição. 
Artigo 18º. O uso da numeração de peito é obrigatório, para fins de classificação, durante               
todo o percurso da caminhada e corrida. 
 
CAPÍTULO V – INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA  
 
Artigo 19º. Os atletas deverão dirigir-se ao local de largada com pelo menos, uma hora de                
antecedência 16h30min caminhada, 17 horas corrida. Quando serão dadas as instruções finais.  
Artigo 20º. A cada atleta será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito,                
sem rasura ou alterações, durante toda a realização da caminhada e corrida, sendo passíveis de               
desclassificação os atletas que não cumprirem esta obrigação. 
Artigo 21º. É obrigação dos atletas ter conhecimento prévio do percurso da caminhada e da               
corrida. 
 
CAPÍTULO VI – PREMIAÇÃO 
 
Artigo 22º. Todos os participantes da caminhada e da corrida ganharão medalha de             
participação. 
Artigo 23º. O pódio será composto por 03 (três) ganhadores (1°, 2º e 3º lugar) de cada                 
categoria 
Artigo 24º. Será premiado com 01 (uma) bicicleta, o 1º (primeiro) atleta geral por cada               
categoria.  
Artigo 25º. Será sorteada 01 (uma) bicicleta, entre os atletas, por cada categoria.  
Artigo 26º. Os atletas que chegarem na segunda (2º) e terceira (3º) colocação, serão              
premiados com um troféu. 
Capitulo VII – Hidratação 
Artigo 27º. Haverá pontos de a água durante o percurso.  
Artigo 28º. Na chegada o atleta receberá água e um Kit de frutas. 
 

  


