
  

REGULAMENTO DO EVENTO 

 

PROMOÇÃO : Oasis Uberaba 

REALIZAÇÃO: Sportbro 

APOIO: FUNEL- Fundação Municipal de Esporte e Lazer 

1- DA PROVA: 

 
O evento é uma corrida Beneficente com distância de 5km 

Largada as 17hr 

Local: Complexo do Esportista (Antigo posto na Univerdecidade) 

 

2 - DAS CATEGORIAS: 
Não Hávera premiação cátegoria 

 
 

3 -Kit  
 

 
 O Kit Será Entregue em Local previamente divulgado pela organização no Dia 23/10/2021 
 O Kit contitui 1 medalha de participação, 1 tiket MC Dia Feliz 
 
Para retirada de kit obrigatório a apresentação de comprovante de inscrição, documento com foto ou 
termo de autorização, comprovante de vacinação e estar de máscara . 

 
 

4- PROGRAMAÇÃO: 
As provas será realizadas com  02 Largadas às 17:00hr Masculina. e segunda largada as 

17:05hr Feminino. Sábado. Os concorrentes deverão apresentar-se com meia hora de antecedência à 
organização. 

 

 
 

5– INSCRIÇÕES: 
 

O número de inscrições será limitado a 200 (Duzentos) participantes entre. Masculino e 
feminino. 

As inscrições serão feitas no Site da Esporte Corrida: www.esportecorrida.com.br e deverão 
ser feitas em todas as etapas nas datas preestabelecidas. 

 

 

 Todo atleta acima de 60 anos tem 50% de desconto 

 Taxa de inscrição sem camisa R$50,00 + taxa do 8% site 
 



  

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NA HORA DO EVENTO. 
 

 
6- PREMIAÇÃO: 

 
Serão premiados com troféus os 05 (cinco) primeiros colocados masculinos e feminino GERAL, 

e medalhas de participação a todos os atletas que concluíram a prova. 
 A classificação  será por ordem de chegada, ou seja, não será pelo tempo líquido. 

 
OBS: NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO POR CATEGORIA 
 
11- Em caso de mudanças de decretos e não haver a possibilidade de evento presencial automaticamente 
o evento será executado de forma virtual. 
12- Regras: Serão seguidas as Regras da FMA com arbitragem da mesma. 

 Obs: poderão ser desclassificados os atletas que não respeitarem o plano de biossegurança do 
evento. 

 

PLANO DE BIOSEGURANÇA DO EVENTO 

 

 1  ENTREGA DE KITS 

 1.1  Entrega de em ambiente aberto; 

 1.2  Controle de fila com demarcação em solo; 

 1.3  Kits separado, plastificados e Higienizados; 

 1.4  Disponibilidade de álcool 70º para higienização da mão; 

 1.5  Apresentação de documento sem a necessidade de entrega dos mesmos; 

 1.6  Dispensa de apresentação de comprovante impresso; 

 1.7  Apresentação do comprovante de Vacinação ou de PCR com 72 hr de antecedência ao 

evento  

 1.8  Demarcação de distanciamento de segurança para entrega; 

 1.9  Uso obrigatório de máscara de forma correta  ( tampando a boca e o nariz);  

 1.10  Uso pelos entregadores do Kits mascara e de Viseira Facial Proteção Face Shield. 

 1.11  Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos; 

 

 2  Arena do evento  

 2.1  Uso obrigatório de máscara de forma correta  ( tampando a boca e o nariz); 

 2.2  Disponibilidade de álcool 70º para higienização da mão em pontos estratégicos do evento; 

 2.3  Controle de acesso com pulseira identificação para entrada na arena e Listagem; 

 2.4  Verificação da temperatura (Limite de 37,5 ºC);  

 2.5  Uso pelos staff da área de largada e os envolvidos na entrega de materiais (água, Frutas Kits, 

máscara, medalha, entre outros itens) de máscara e de Viseira Facial Proteção Face Shield; 

 2.6  Espaçamento entre tendas de apoiadores e demarcação de área de segurança; 



  

 2.7  01 Brigadista Sanitário (Com curso Oferecido pela PMU) controlando a manutenção dos 

Protocolos do evento; 

 2.8  01 Serviços gerais cuidando da Higienização do ambiente; 

 2.9  Controle do consumo de alimentos fora da área específica; 

 2.10  Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos.  

 2.11  Locais específicos para descartes de mascaras descartável e lixos; 

 2.12  Haverá pontos de descartes de lixos durante percurso (não será aceito descartes irregulares) 

. 

 3  Areá de Largada e Chegada  

 3.1  Uso obrigatório de máscara de forma correta  (tampando a boca e o nariz) até dar a Largada; 

 3.2  Largada separada em categorias; 

 3.3  Staff responsável pela higienização de mão do atleta na chegada e entrega de mascará 

descartável; 

 3.4  Locais específicos para descartes de mascaras descartável e lixos; 

 3.5  Uso pelos entregadores do Kits mascara e de Viseira Facial Proteção Face Shield; 

 3.6  Os Próprios colocam as medalhas no pescoço; 

 3.7  Controle do retorno e entrada de atleta e pessoas na área de Largada e chegada; 

 3.8   Cartazes com orientações do uso de máscara e higienização das mãos;  

 4  Premiação 

 4.1  Uso obrigatório de máscara de forma correta  (tampando a boca e o nariz); 

 4.2  Cerimonia inicia assim que dados chegam  a área de premiação; 

 4.3  Distanciamento e cerimonia curta aos atletas; 

 4.4  Uso pelos staff os envolvidos na entrega de materiais de máscara e de Viseira Facial Proteção 

Face Shield; 

 4.5  Entrega de premiação em mãos. 

 

 

 

 

 


