REGULAMENTO GERAL

BOA VISTA/RR
AGOSTO – 2014

CORRIDA COMEMORATIVA DA UFRR
REGULAMENTO GERAL
1. APRESENTAÇÃO
A Universidade Federal de Roraima completará 25 anos em setembro de 2014. Em
um momento de plena expansão humana e material, a instituição pretende realizar
eventos comemorativos que ressaltam sua responsabilidade social perante seus
funcionários, professores, técnicos administrativos, alunos e sociedade em geral.Dentre
as atividades planejadas temos a Corrida Comemorativa da UFRR, que agrega motivação
e integração, bem como promove bem-estar e saúde aos seus participantes.
A Corrida Comemorativa da UFRR é um evento de caráter festivo e esportivo,
visando comemorar o aniversário de 25 anos da Universidade, proporcionando a eles
também uma atividade de bem-estar e qualidade de vida.
O presente Regulamento Geral é o conjunto das disposições que regem a
CORRIDA COMEMORATIVA DA UFRR. A responsabilidade pela promoção, execução e
realização será da Universidade Federal de Roraima, através da Coordenação de
Atenção à Qualidade de Vida do Servidor.
DATA DA REALIZAÇÃO: 14 de Setembro de 2014 (domingo).
HORÁRIO: - Concentração: a partir das 15h45min.
- Largada: 17h
LARGADA E CHEGADA: Universidade Federal de Roraima – UFRR, Campus
Paricarana, em frente ao Centro Amazônico de Fronteira - CAF
PERCURSO: 5km
2. INSCRIÇÕES
Poderão participar da corrida todas pessoas de ambos os sexos, no gozo de boa
saúde, com idade mínima de 16 anos completados até o último dia do ano vigente
(nascidos até 1998). Os menores deverão apresentar no ato da inscrição, declaração
assinada pelos responsáveis autorizando a participação no evento, o modelo da
declaração segue em anexo (ANEXO II) ao final deste Regulamento e pode ser acessado
e baixado na página da UFRR.

As inscrições serão realizadas no período de 18 a 29 de agosto, ou até quando o
número máximo de participantes inscritos for atingido (1.000 atletas). As inscrições
serão recebidas em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 18h), no Centro de
Desenvolvimento do Servidor da Universidade Federal de Roraima.
No ato da inscrição deverá ser entregue cópia de documento de identificação com
foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho, etc).
– Aos participantes da categoria Servidor da UFRR deverão informar o número do
SIAPE, ou se forem de empresas terceirizadas levarem cópia do crachá funcional.
– Aos participantes Aluno da UFRR, deverão informar o número da matrícula e
comprovar através de fila eletrônica ou declaração emitida pela DERCA/UFRR, ou
Colégio de Aplicação, no caso de alunos do Ensino Básico.
2.1 Taxa de Inscrição
–

Como taxa de inscrição será cobrado aos participantes o valor de R$ 15,00
(quinze reais).

– Os participantes da categoria “Servidor da UFRR” são isentos de taxa de inscrição.
3. CATEGORIAS/ FAIXAS ETÁRIAS
Além da classificação geral e por faixas etárias, teremos as categorias Servidor da
UFRR e Aluno da UFRR, para prestigiar a comunidade universitária responsável pelo
desenvolvimento desta instituição.
3.1 Faixas Etárias
Masculino
a) Categoria A – atletas de 16 a 24 anos (1998-1990)
b) Categoria B – atletas de 25 a 34 anos (1989-1980)
c) Categoria C – atletas de 35 a 44 anos (1979-1970)
d) Categoria D – atletas de 45 a 54 anos (1969-1960)
e) Categoria E – atletas de 55 anos em diante (a partir de 1959)
Feminino
f) Categoria F – atletas de 16 a 24 anos (1998-1990)
g) Categoria G – atletas de 25 a 34 anos (1989-1980)
h) Categoria H – atletas de 35 a 44 anos (1979-1970)
i) Categoria I – atletas de 45 a 54 anos (1969-1960)
j) Categoria J – atletas de 55 anos em diante (a partir de 1959)

Para efeito das faixas etárias valerá a idade em 31/12/2014. Exemplo: Se o atleta
tem 24 anos no dia da prova, mas no dia 31/12/2014 tiver 25 anos, pertencerá a faixa
etária de 25 anos.
3.2 Servidor da UFRR
Para efeito de classificação, serão cadastrados na categoria “Servidor da UFRR”,
aqueles que sejam Servidores Efetivos, Professores Substitutos e Terceirizados que
tenham efetiva lotação nesta Universidade.
3.3 Aluno da UFRR
Para efeito de classificação, serão cadastrados na categoria “Aluno da UFRR”,
aqueles que estão em situação regular no Ensino Básico, Graduação ou Pósgraduação desta Universidade.
Importante: àqueles que são alunos e também servidores da UFRR deverão optar por
uma das categorias no momento da inscrição.
4. PREMIAÇÃO
A cerimônia de premiação será feita logo após a confirmação dos corredores
melhores classificados através da comissão organizadora do evento.
Premia-se com:
1) Medalha de participação aos atletas devidamente inscritos que concluírem a prova;
2) Troféus e bonificação em dinheiro, do 1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino;
Geral
Masculino

Premiação

Feminino

Premiação

1º Lugar

R$ 500,00

1º Lugar

R$ 500,00

2º Lugar

R$ 400,00

2º Lugar

R$ 400,00

3º Lugar

R$ 300,00

3º Lugar

R$ 300,00

4º Lugar

R$ 200,00

4º Lugar

R$ 200,00

5º Lugar

R$ 100,00

5º Lugar

R$ 100,00

3) Troféus e bonificação em dinheiro, do 1º ao 5º Lugar aos atletas da Categoria Servidor
da UFRR, Masculino e Feminino;
Servidor da UFRR
Masculino

Premiação

Feminino

Premiação

1º Lugar

R$ 500,00

1º Lugar

R$ 500,00

2º Lugar

R$ 400,00

2º Lugar

R$ 400,00

3º Lugar

R$ 300,00

3º Lugar

R$ 300,00

4º Lugar

R$ 200,00

4º Lugar

R$ 200,00

5º Lugar

R$ 100,00

5º Lugar

R$ 100,00

4) Troféus e bonificação em dinheiro, do 1º ao 5º Lugar aos atletas da Categoria Aluno
da UFRR, Masculino e Feminino;
Aluno da UFRR
Masculino

Premiação

Feminino

Premiação

1º Lugar

R$ 500,00

1º Lugar

R$ 500,00

2º Lugar

R$ 400,00

2º Lugar

R$ 400,00

3º Lugar

R$ 300,00

3º Lugar

R$ 300,00

4º Lugar

R$ 200,00

4º Lugar

R$ 200,00

5º Lugar

R$ 100,00

5º Lugar

R$ 100,00

5) Troféu para o 1º Lugar na classificação dos atletas por Faixas Etárias, Masculino e
Feminino.
6) Não haverá premiação dupla. Caso os melhores colocados das categorias Servidor da
UFRR e Alunos da UFRR tiverem sido premiados na Classificação Geral, a premiação
passará para os próximos competidores melhores colocados nessas categorias.
Obs.: Outras premiações poderão ser concedidas aos atletas, mediante
oferecimento das parcerias que vierem a ser firmadas.
5. KIT ATLETA
O Kit Atleta (número de peito, alfinetes de segurança, chip eletrônico e camiseta)
será entregue aos participantes no dia 12/09 (sexta-feira), a partir das 9h até às 19h, no
mesmo local onde foram realizadas as inscrições, Centro de Desenvolvimento do
Servidor.
Para retirada do Kit Atleta o participante deverá apresentar documento original com
foto ou comprovante de inscrição fornecido pela organização da corrida.
O número de peito deverá ser fixado na parte frontal da camisa, desde a largada
até a premiação. A organização não se responsabilizará pela perda, danos ou troca de
números de identificação entre os atletas inscritos.

6. CRONOMETRAGEM
O sistema de cronometragem será feito através do sistema de transponder (chip)
onde cada corredor ficará responsável pela utilização do aparelho, sendo penalizado com
a não marcação do tempo caso faça má uso do chip.
O chip de cronometragem deverá ser amarrado no tênis de maneira segura para
que não se solte durante a corrida. A colocação do chip é de responsabilidade do atleta. A
colocação incorreta e o fato do participante não realizar a passagem nos pontos de leitura
do chip poderá comprometer na classificação, não cabendo posterior recursos em caso
de desclassificação ou não captação de sinal.
Se houver dúvida, peça ajuda para alguém da organização. A comissão não se
responsabiliza pela perda ou danos no chip durante a corrida.
7. PERCURSO
Percurso de 5km, com largada próximo ao pórtico de saída da UFRR, sentido Av.
Cap. Ene Garcez, seguindo pela referida avenida, fazendo o retorno na Av. Forte São
Joaquim, retornando para a Av. Capitão Ene Garcez para retornar a UFRR e completar o
percurso dentro da UFRR.
7.1 Pontos de Controle
No percurso da prova haverá 2 pontos de controle:
- 1º ponto: localizado no retorno da Avenida Forte São Joaquim;
- 2º ponto: localizado dentro da UFRR, em frete ao bloco do CCH, localizado próximo a
guarita da Av. Venezuela.

7.2 Aquecimento e Dispersão
Os atletas deverão realizar aquecimento e dispersão nos locais assinalados pela
organização da prova.

7.3 Mapa

8. HIDRATAÇÃO
Serão disponibilizados 2 (dois) postos d’água/hidratação: um no percurso na
marcação dos 2,5Km e o outro na chegada;
9. APOIO MÉDICO
Será disponibilizado atendimento médico aos participantes da corrida da seguinte
forma: Ambulância (posto médico) na largada/chegada e um socorro médico (móvel) no
percurso que ficará atrás e acompanhando o último corredor/participante até o mesmo
cruzar a linha de chegada.
10. GUARDA VOLUMES
Na área de serviços da corrida a organização NÃO disponibilizará um local para
guarda volumes, cada atleta ficará responsável por seus itens.
11. ASSESSORIAS OU GRUPOS
Organizações, entidades ou equipes de corredores de ruas que tiverem interesse
em montar estrutura de apoio para seus atletas durante o evento, deverão entrar em
contato com a organização do evento para receberem as orientações para obterem o
direito ao espaço.
Benefícios oferecidos pela organização, para entidades ou grupos:
- Realização de inscrições coletivas de atletas, mediante a entrega prévia de toda
documentação exigida.
- Espaço para tendas próximas à área de realização do evento.
Toda estrutura e equipamento a ser montado na área da UFRR deverá ter
autorização da organização do evento.
Não serão permitidas montagem de estrutura de apoio que visem divulgação
político/partidária.
12. REGRAS
A inscrição do atleta implica na aceitação a este regulamento e no seu total
entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização.
A organização recomenda que seja lido este regulamento por completo.
a. É o obrigatória a utilização da numeração distribuída pela organização da prova para os
atletas inscritos. O número de peito tem que estar visível na frente, na altura do tórax,

abdômen ou próximo a cintura do atleta. Caso não esteja o atleta será orientado, caso
não atenda será desclassificado.
b. O número de peito não pode ser dobrado, recortado ou extraviado, sob pena de
desclassificação.
c. Não será permitido correr com número de peito diferente àquele entregue pela
organização do evento, uma vez que tal ação pode confundir e desorganizar o andamento
da prova.
d. É obrigatório para os atletas correrem vestidos com camiseta, regata ou top.
e. Somente correr nos locais indicados e sinalizados pela organização.
f. É obrigatório fazer o retorno seguindo a(s) placa(s) ou isolamentos de retorno, qualquer
atleta que for observado tentando cortar o percurso será imediatamente, desclassificado.
g. Proibida a ultrapassagem no funil de chegada.
h. Não é permitida ajuda externa, exceto água ou isotônico.
i. Todos os atletas deverão concluir a Corrida Comemorativa da UFRR no tempo
máximo de 1h10min (uma hora e dez minutos).

13. INFORMAÇÕES GERAIS
a. As inscrições deverão ser feitas nos locais indicados e seguindo as datas.
b. Todos os atletas deverão seguir as normas e horários informados pela organização.
c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação, onde será
contabilizado o tempo líquido.
d. A área de dispersão, na chegada da corrida, é de uso exclusivo dos atletas que
poderão circular desde que estejam regularmente inscritos na prova. Somente poderão
adentrar essa área pessoal da organização da corrida, ou outras pessoas previamente
autorizadas.
e. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou
danificado dentro ou fora da área de competição.
f. A premiação será realizada logo após a divulgação do resultado oficial pela equipe de
Apuração e Cronometragem. Para o atleta subir ao pódio de premiação, 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 a premiação, deverá indicar
um representante para receber em seu lugar informando previamente à organização, e
para comprovar tal situação, deverá repassar seu número de peito para o representante
indicado. A organização guardará as bonificações em dinheiro e os troféus não retirados
no momento da premiação.
g. Durante o aguardo na divulgação dos resultados, poderá haver sorteio de brindes
ofertados pelos apoiadores da corrida, serão sorteados brindes ofertados pelos
patrocinadores da corrida e estes serão sorteados pelo número de peito, e somente
serão entregues aos participantes que estiverem presentes no local, não sendo aceitos
representantes neste caso.
h. Durante o pódio de premiação o atleta somente poderá divulgar seus patrocinadores
através da sua vestimenta (boné, camisa, agasalho, etc). Fica proibida a utilização de
cartazes e banners, entre outras formas de divulgação. Qualquer desejo de
manifestações desse tipo deve ser informado a organização para analisar a possibilidade
de autorização. O não cumprimento deste item resultará em desclassificação do atleta e
devolução da premiação recebida.
i. Será desclassificado o atleta que pular grades ou adentrar pista ilegalmente.
j. Será desclassificado o atleta que largar antes da autorização da arbitragem da prova;
cortar caminho; pegar carona; transitar por cima de calçadas e passeios no momento da
conversão das ruas, ou usar de outra forma de burlar as regras da competição.
k. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova, por exemplo:
desacatar comissão organizadora do evento, público ou outro atleta; prejudicar de forma
intencional o desempenho de outro participante; entre outras.
l. A prova será realizada em qualquer condição climática desde que não coloque em
risco os participantes. A decisão de realização da prova será tomada pela organização
do evento.
m. No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a
organização da prova.
n. A participação na prova está aberta a atletas de ambos os sexos e, ao se inscrever
para participar do evento o atleta/participante o faz de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade da transferência da sua inscrição para outro atleta para participar
da prova.
o. A idade mínima para participação da prova será 16 anos.

p. O resultado oficial será divulgado no site ufrr.br e nas mídias sociais, em até 48 horas
após o término da prova.
q. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a
documentação do atleta para fins de comprovação das informações repassadas por
este.
r. Serão disponibilizados os banheiros químicos próximos ao local da largada, chegada e
premiação, para os participantes e espectadores do evento.
s. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos nesse regulamento e
recursos que advirem, que deverão ser apresentados por escrito em até 20 minutos após
a divulgação dos resultados.
t. A organização da corrida reserva-se o direito de utilizar e comercializar fotos e
filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes.
u. A comissão organizadora recomenda aos participantes uma avaliação médica e alerta
para que no dia da prova, o atleta se alimente de algo leve e que esteja bem hidratado.

14. REALIZAÇÃO
A Corrida Comemorativa da UFRR tem como entidade realizadora e organizadora
a Universidade Federal de Roraima, através da Coordenação de Atenção à Qualidade de
Vida do Servidor.
Dúvidas e demais informações podem ser esclarecidas com a organização do
evento através dos contatos:
Telefone: (95) 3623-4665
E-mail: qualidadedevida@ufrr.br
Endereço: Centro de Desenvolvimento do Servidor – Universidade Federal de
Roraima/Campus Paricarana - Avenida Capitão Ene Garcez, nº 2413 – Aeroporto.
Boa Vista – RR, 11 de agosto de 2014.
Coordenação de Atenção à Qualidade de Vida do Servidor
Diretoria de Desenvolvimento do Servidor
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
Universidade Federal de Roraima

Anexo I
TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
Declaro que:
a. Os dados pessoais que forem fornecidos para efetivar minha inscrição no evento são de minha inteira
responsabilidade ou do meu representante técnico ou coordenador da 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, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores;
d. Estou ciente do meu estado de saúde e de estar capacitado para participação, gozando de saúde perfeita
e de haver me preparado o 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 o recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas, com materiais de divulgação,
campanhas, informações, transmissões 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, ou nas ações acima descritas
realizadas pela organização e seus parceiros comerciais.
g. Estou ciente que ao me inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da
organização, autorizando este, desde já, enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer
tipo de correspondência eletrônica ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional bem
como comercial, desenvolvida organização e seus parceiros.
h. Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, translado, assistência médica e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação nesse evento, antes,
durante e após sua realização.
i. Na situação de representante técnico ou coordenador de equipe ou grupo de corredores de rua estou de
acordo com o regulamento da prova e com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer
tempo e local.
j. Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de kits,
ou qualquer área de visibilidade no evento, voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum
material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem
autorização por escrito da organização, e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a
segurança do evento, participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades das áreas acima descritas.
k. Em caso de participação nesse evento, representando equipes de participantes ou prestadores de
serviços ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do
evento, bem como respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha
participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no
andamento do evento, podendo ser retirado em qualquer tempo.
l. Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como na retirada do meu kit de
participação, que fora devidamente celebrado por mim, ou por intermédio do meu representante ou
coordenador de equipe, declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como dos meus
direitos e obrigações durante a realização do evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas da
prova.

Anexo II
DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
ATLETA MENOR DE IDADE
Pelo presente instrumento, eu (nome do responsável)___________________________________________
_______________________________________________________________________,

portador

da

identidade nº ________________________, residente no endereço _______________________________
____________________________________________________________, responsável legal pelo menor
(nome do atleta menor de idade) ____________________________________________________________
_______________________________________, declaro que:
a. Autorizo a participação do menor acima citado na Corrida Comemorativa da UFRR, que será realizada
no dia 14 de setembro de 2014, na cidade de Boa Vista – RR.
b. Li e estou de acordo com o Regulamento do evento e assumo a responsabilidade pelo cumprimento das
normas estabelecidas.
c. O Atleta Menor de Idade participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer
responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, em meu nome e de meus sucessores;
d. O menor acima citado está em plenas condições de saúde e declaro estar capacitado para participação
no evento.
e. Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por ele causados
durante a sua participação neste evento.
f. Por este instrumento cedo todos os direitos de utilização da imagem do menor (inclusive direitos de
arena), renunciando o recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas, com materiais de
divulgação, campanhas, informações, transmissões 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, ou nas ações
acima descritas realizadas pela organização e seus parceiros comerciais.
j. O menor aceita não não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e
entrega de kits, ou qualquer área de visibilidade no evento, voltada ao público, ou meios de divulgação e
promoção, nenhum material político, promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos
demais sem autorização por escrito da organização, e também, nenhum tipo de material ou objeto que
ponha em risco a segurança do evento, participantes e das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela
organização ou autoridades das áreas acima descritas.
Boa Vista – RR _____/_____/______

________________________________________
(Assinatura do Atleta Menor de Idade)

__________________________________
(Assinatura do Responsável Legal)

