CORRIDA 90 ANOS UFMG
Regulamento
DA PROVA
A CORRIDA 90 ANOS UFMG será realizada no dia 03 de setembro de 2017 – no contexto da
programação do Domingo no Campus – nas vias e trilhas do Campus Pampulha da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) – localizado na Avenida Antônio Carlos, 6627, Belo Horizonte – com um
percurso misto em vias com pavimento de pedras, grama, terra e cascalho.
A CORRIDA 90 ANOS UFMG terá um percurso de aproximadamente 4,7 km, podendo haver pequena
alteração na distância total caso a Equipe Técnica Organizadora do Evento julgue necessário (com a
prévia comunicação). Durante todo o percurso, o ganho de elevação acumulado é de aproximadamente
100m.
O percurso contará com 4 (quatro) postos de controle (PC) estrategicamente posicionados, onde cada
atleta deverá recolher “colares” de diferentes cores para a validação do cumprimento integral do percurso.
Além dos responsáveis pelos “PCs”, existirão, durante o trajeto, monitores para auxílio dos atletas,
esclarecimentos de percursos dúbios e demais auxílios que os mesmos necessitem.
Uma ambulância com equipe de enfermagem estará posicionada próximo à linha de largada/chegada.
Haverá um ponto de hidratação na linha de largada/chegada e outro posicionado próximo ao quilômetro
2,5 do percurso.
Servidores ativos, aposentados, estudantes da UFMG e comunidade externa à instituição poderão se
inscrever na CORRIDA 90 ANOS UFMG.
A inscrição para a CORRIDA 90 ANOS UFMG é pessoal e intransferível, não sendo permitida a
substituição de uma pessoa por outra em nenhuma circunstância. O atleta que participar utilizando a
inscrição de outro não será classificado, ficando responsável por qualquer acidente ou dano que venha a
sofrer, isentando de qualquer responsabilidade a comissão organizadora, seus apoiadores e órgãos
públicos envolvidos na prova.
DAS CATEGORIAS
CORRIDA 90 ANOS UFMG: Masculino e Feminino
Categoria A – 18 a 29 anos
Categoria B – 30 a 44 anos
Categoria C – 45 a 59 anos
Categoria D – Acima de 60 anos

DA PREMIAÇÃO
CORRIDA 90 ANOS UFMG: 1º lugar masculino e feminino, nas categorias A, B, C, D
2º lugar masculino e feminino, nas categorias A, B, C, D
3º lugar masculino e feminino, nas categorias A, B, C, D
DAS INSCRIÇÕES
Serão obrigatórias as inscrições prévias de atletas para a CORRIDA 90 ANOS UFMG.
Período de Inscrição: 22 de agosto a 31 de agosto (até as 12h) de 2017.
As inscrições serão realizadas por meio do link abaixo:
Formulário de inscrição CORRIDA 90 ANOS UFMG.
As inscrições são gratuitas.

São 200 vagas para a CORRIDA 90 ANOS UFMG. A participação acontecerá por ordem de inscrição; no
momento em que as 200 vagas forem preenchidas, as inscrições se encerrarão (ainda que antes da data
final do período de realização das inscrições).
DA PROGRAMAÇÃO NO DIA DA CORRIDA 90 ANOS UFMG
08h00 a 8:40 – Entrega dos “números de peito” – números de identificação que deverão ser fixados
na parte da frente das camisetas dos corredores – para a CORRIDA 90 ANOS UFMG
08h40 – Aquecimento e alongamento
09h00 – Largada da CORRIDA 90 ANOS UFMG
10:30 – Premiação
DA ESTRUTURA
Área de Concentração (Avenida Reitor Mendes Pimentel, em frente à Escola de Ciência da
Informação);
Tenda com equipe de apoio
Ambulância para primeiros socorros;
Banheiros químicos;
Hidratação;
Aquecimento e Alongamento;
Local para largada/chegada, sinalizado com faixa, tenda e equipe de apoio.
IMPORTANTE
Chegue ao local da prova com no mínimo 45 minutos de antecedência da entrega dos “números de peito”;
Será disponibilizada água após a chegada;
Use roupas adequadas à prática esportiva.
REGRAS GERAIS DO EVENTO
A inscrição do atleta na prova implica a aceitação deste regulamento e seu total entendimento, devendo
qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização por meio do endereço eletrônico
producaocultural@proex.ufmg.br ou do telefone 3409-4068.
a. Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, servidores do quadro da UFMG, estudantes
regularmente inscritos e que tenham idade de acordo com a modalidade em que farão a inscrição e
comunidade externa à UFMG.
b. O número de peito tem que estar visível na parte da frente, fixado na camiseta do atleta.
c. O número de peito não pode ser dobrado, recortado ou extraviado, levando o atleta à desclassificação.
d. Deve-se correr somente nos locais indicados e sinalizados pela organização.
e. Não será permitida ajuda de outro corredor na prova, isso implicará desclassificação.
f. Não é permitida ajuda externa, seja de treinadores, amigos, familiares ou outros que não sejam os
staffs do evento.
REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
a. As inscrições deverão ser feitas dentro do período divulgado.
b. Todos os atletas deverão seguir as normas e os horários impostos pela organização.
c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo / ordem de chegada / categoria).
d. A área de concentração para largada é de uso exclusivo dos atletas, que poderão circular desde que
estejam inscritos na prova.
e. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou danificado dentro ou
fora da área de competição.
f. Para receber a premiação, o atleta deverá estar devidamente uniformizado ou com a vestimenta que
utilizou durante a prova, não podendo, em qualquer hipótese, se apresentar com o tórax nu ou portando
objetos inadequados. Se o atleta não estiver presente para receber sua premiação, deverá indicar alguém
para receber a premiação em seu lugar informando previamente a organização.

g. Dentro do percurso da CORRIDA 90 ANOS UFMG, serão instalados postos de controle (PCs) para os
atletas com o intuito de comprovar o cumprimento integral de toda a prova.
h. O atleta que cortar percurso ou não cruzar a linha de chegada portando os 4 (quatro) “colares”
distribuídos ao longo do percurso será desclassificado.
i. O atleta que pular os limites de isolamento do percurso será desclassificado.
j. As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que esta não coloque em risco a
segurança dos participantes, decisão e condição que serão julgadas pelos coordenadores gerais da
prova.
k. No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a organização da prova e
devolver seu número de peito, para sua própria segurança.
l. A participação na prova está aberta a atletas de ambos os sexos.
m. O resultado oficial será divulgado na página de Facebook do Domingo no Campus – UFMG
(https://www.facebook.com/domingonocampusufmg/) no dia seguinte à prova.
n. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (exemplo: desacatar os fiscais, staffs,
atletas ou organizadores do evento entre outros).
o. A organização disponibilizará para os atletas inscritos os recursos necessários para os primeiros
socorros e, se necessário, o conduzirá ao hospital.
p. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do
atleta para fins de comprovação da inscrição e idade do mesmo.
q. Não será permitido correr acompanhado de animal de estimação (exceto caso de cão guia).
r. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e possíveis recursos
impetrados e, inclusive, poderá promover alterações que se fizerem necessárias para a manutenção da
competição.
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Ao me inscrever na CORRIDA 90 ANOS UFMG, estou de acordo com o termo de responsabilidade
abaixo.
IMPORTANTE:
Declaro que:
a. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha
total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe.
b. Li e estou de acordo com o regulamento do evento.
c. Participo do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os
organizadores e apoiadores, em meu nome e de meus sucessores.
d. Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde
perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento.
e. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados
durante a minha participação neste evento.
f. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de
arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de
divulgação, campanhas, informações, transmissão de televisão, clipes, reapresentações, materiais
jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia
atualmente disponíveis ou que venham a ser implementados no mercado para este e outros eventos, ou
nas ações acima descritas realizadas pela organização e/ou seus parceiros comerciais, com fins lícitos.
g. Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de
dados da organização.
h. Assumo todas as despesas com viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência
médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento;
antes, durante ou depois do mesmo.
i. Como representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o regulamento da prova

e com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou local.
Equipe organizadora do evento
Contato: Reginaldo Gonçalves e Marcio Prudêncio
Ramal: 3409-2326 | 3409-4068

