
GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO EM UBERABA
Novo destio para uma vida  iova vida para uma família.

6ª CORRIDA DA ADOÇÃO – UBERABA/MG
REGULAMENTO GERAL

1 - A PROVA 
1.1. A 6ª Corrida da Adoção será realizada em Uberaba/MG  io dia 24 de maio de
2020  em comemoração ao Dia Nacioial da Adoção  ias modalidades de distâicias de:
• 5 km e 10km: para atletas com mais de 15 aios de idade;
  camiihada de 3km  sem limite de idade;
• até 200 m: para atletas de até 15 aios de idade. 
1.2. O eveito terá LARGADA e CHEGADA io Parque de Exposições  próximo ao KIOSK
DO ARMAZÉM DO BOI;
1.3.  As  provas  de  5km   e  10km  terão  iiício  às  8:00  horas  com  croiometragem
eletrôiica  seido que tão logo ocorra a largada dos corredores  será dado iiício à
camiihada. As provas de até 100 m terão iiício após a chegada do últmo atleta da
corrida  respeitado o tempo máximo de duração daquela prova (1 hora e 30 miiutos) 
com croiometragem maiual.
1.4. Os percursos das provas de 5km  10km e camiihada serão divulgados io site e
redes sociais do GRAAU  com ampla divulgação para os partcipaites;
1.5. As baterias das provas iifaito-juveiis acoitecerão io local de largada/chegada 
de  acordo  com as  idades  ias  distâicias  demarcadas  pela  orgaiização  do  eveito 
seido a mais curta 50m e a mais loiga 200m;
1.6. A partcipação dos atletas depeiderá de prévia iiscrição. As provas acoitecerão
iidepeideitemeite das coidições climátcas  ressalvados os motvos de força maior. 
1.7. O Eveito é orgaiizado pelo Grupo de Apoio à Adoção em Uberaba/MG – GRAAU
(www.graau.com.br)  com a fialidade de comemorar o Dia Nacioial da Adoção e de
estmular a prátca de esportes em família.

 2 – CATEGORIAS 
A 5ª Corrida da Adoção será disputada ias seguiites categorias  ias distâicias de 5km
e 10km:
2.1 MASCULINO:
A de 15 a 19 aios
B de 20 a 29 aios
C de 30 a 39 aios
D de 40 a 49 aios
E de 50 a 59 aios
F acima de 60 aios
G PNE- Masculiio
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2.2 FEMININO:
H de 15 a 19 aios
I de 20 a 29 aios
J de 30 a 39 aios
K de 40 a 49 aios
L de 50 a 59 aios
M acima de 60 aios
N PNE- Femiiiio

2.5. Será considerada,  para a defniiço da categoria, a idade do atleta no ano do
evento,  independentemente  do  dia  do  aniversário,  em  razço  do  sistema  de
cronometragem. 

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 
3.1. Ao partcipar deste eveito  o (a) ATLETA (ou  se meior  seu respoisável) assume
total  respoisabilidade pelos dados foriecidos  aceita totalmeite o REGULAMENTO 
assume  despesas  de  traisporte  hospedagem  e  alimeitação  seguros  e  quaisquer
outras  despesas  iecessárias  ou  proveiieites  da  sua partcipação  aites  duraite  e
depois do eveito. 
3.2. Ao partcipar deste eveito  o ATLETA cede todos os direitos de utlização de sua
imagem  iiclusive direito de areia  reiuiciaido ao recebimeito de qualquer reida
que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tpo de traismissão
e/ ou divulgação  promoções  iiteriet e qualquer mídia em qualquer tempo. 
3.3.  Haverá  ateidimeito  emergeicial  aos  atletas  e  serviço  de  ambulâicia  para
remoção  em casos de iecessidade. A remoção e a coitiuidade do ateidimeito serão
efetuadas pela REDE PÚBLICA. 
3.4.  O  ATLETA  ou  seu  (sua)  acompaihaite/respoisável  poderá  decidir  por  outro
sistema  de  ateidimeito  médico  (remoção  /  traisferêicia  hospital  serviço  de
emergêicia  e  médico  eitre  outros)  eximiido  a  ORGANIZAÇÃO  de  qualquer
respoisabilidade  direta ou iidireta  sobre as coisequêicias desta decisão. 
3.5. A seguraiça do eveito receberá apoio dos órgãos públicos afis  além de coitar
com moiitores para a orieitação dos partcipaites. 
3.6. Os ATLETAS poderão utlizar os baiheiros do Parque de Exposições e Kiosk do
Armazém do Boi  fcaido a critério da Orgaiização a dispoiibilização ou ião de serviço
de guarda-volumes.
3.7.  Os  ATLETAS  meiores  de  idade  deverão  estar  acompaihados  pelos  pais  ou
respoisáveis duraite o Eveito. 
3.8. Não haverá reembolso  por parte da Orgaiização  bem como seus Patrociiadores
e  Apoiadores  de  ieihum valor  correspoideite  a  equipameitos  e/  ou  acessórios
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utlizados  pelos  ATLETAS  io  eveito  iidepeideite  do  motvo  iem  por  qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que por veitura os ATLETAS veiham a sofrer duraite
a partcipação do eveito. 
3.9.  Recomeida-se  rigorosa  avaliação  médica  iiclusive  a  realização  de  teste
ergométrico  prévio  para  todos  os  ATLETAS  aites  de  partcipar  do  eveito.  Ao  se
iiscrever o ATLETA declara ter liberação médica para partcipar da prova.
3.10.  A  Orgaiização  os  Patrociiadores  e  os  Apoiadores  do  Eveito  ião  se
respoisabilizam por prejuízos ou daios causados pelo ATLETA  iiscrito io Eveito  a
terceiros ou outros partcipaites. A respoisabilização é úiica e exclusiva do causador
do prejuízo ou daio. 
3.11.  Poderão  os  Orgaiizadores/Realizadores  suspeider  o  eveito  por  questões  de
seguraiça pública ou motvos de força maior. 
3.12.  O  ATLETA  que  em  qualquer  momeito  deixar  de  ateider  as  regras  deste
REGULAMENTO  ou  por  omissão  deixar  de  comuiicar  (com registro  por  escrito  e
devidameite  protocolado)  à  ORGANIZAÇÃO  sobre  qualquer  impedimeito  de  sua
parte  poderá  a qualquer tempo  ser desclassifcado do eveito. 
3.13. O ATLETA tem a obrigação de preeicher corretameite a Ficha de Iiscrição do
Eveito. 
3.14. O ATLETA assume que partcipa deste EVENTO por livre e espoitâiea voitade 
iseitaido  de  qualquer  respoisabilidade  os  Orgaiizadores  Realizadores 
Patrociiadores e Apoiadores. 
3.15.  Não  haverá  devolução  da  taxa  de  iiscrição  em  caso  de  desistêicia  ou  ião
comparecimeito por qualquer motvo  iidepeideite da retrada do kit da prova. 
3.16.  Ao se  iiscrever  io Eveito  o  ATLETA dispoiibiliza  seus  dados  e  autoriza  aos
Orgaiizadores  e  Realizadores  a  lhe  eiviarem  io  eidereço  eletrôiico  foriecido 
iiformatvos  ou  eveituais  alterações  deste  regulameito  que  também  poderá  ser
acessado em www.graau.com.br.
3.17. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afxado ia parte froital de sua camiseta. 
3.18. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO  seido que qualquer mutlação que
leve à má visualização do iúmero implicará a desclassifcação do ATLETA ou poderá
motvar sua retrada pelos fscais do Eveito  aites do fuiil de chegada. 
3.19. O posicioiameito escolhido pelo ATLETA ios locais de LARGADA  dispoiíveis io
eveito ou dispoiibilizados pela Orgaiização é de úiica e exclusiva respoisabilidade
do mesmo. 
3.20.  A  Orgaiização  se  reserva  ao  direito  de  alterar  qualquer  um dos  iteis  deste
regulameito sem prévio aviso  coiforme as iecessidades do Eveito  iiformaido estas
alterações ia retrada do Kit.
3.21.  O chip  de  croiometragem eletrôiica  será  distribuído juitameite  com o kit 
deveido ser afxado io têiis do atleta  aites da largada  seido sua correta afxação de
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respoisabilidade do atleta  e iecessária para a aferição do tempo.
3.22. Não há iecessidade de devolução do chip ao fial da prova;
3.23.  Somente  receberço  as  medalhas  de  partcipaiço  os  atletas  devidamente
identfcados pelo  número de peito  e que concluírem o percurso delimitado pela
organizaiço da prova.

4 - KIT ATLETA 
4.1.  O  Kit  Atleta  foriecido  aos  ATLETAS  iiscritos  ias  provas  de  5km  e  10km  é
composto de: 
• Número de ideitfcação de peito; 
• Camiseta persoializada do eveito  com tamanhos sujeitos à disponibilidade. 
• Chip de croiometragem; 
• Briides eveituais.
4.2. Os ATLETAS iiscritos ia Camiihada e Corrida iifaito-juveiil receberão Kit Atleta 
composto dos mesmos iteis do kit da corrida adulta  salvo o chip;
4.3.  Todos  os  concluintes  da  prova  (adultos  e  crianias)  regularmente  inscritos
receberço medalha de partcipaiço tço logo cruzem a linha de chegada, mediante o
recolhimento de canhoto específco constante do número de peito;
4.4. Poderá a Organizaiço ofertar tamanhos de camisetas, com cotas limitadas de
quantdades, sem a obrigatoriedade de disponibilizaiço de estoque por tamanho no
ato da entrega do kit. 
4.5. A entrega do kit atleta será realizada no dia 23 de maio de 2020, das 10:00 às
18:00  horas,  na  sede  do  GRAAU  (Rua  Vila  Castro  Alves,  18,  bairro  Abadia,
Uberaba/MG).
4.6. Para retrar o kit pelo próprio atleta ou por terceiros  é iecessário apreseitar: 
• Documeito ofcial origiial com foto; 
• Comprovaite origiial de pagameito da taxa de iiscrição;
• Autorização de partcipação  coiforme aiexo I (io caso de ATLETA meior de idade).
4.7. Quaido da retrada do kit  o atleta deverá coiferir seus dados pessoais. 
4.8. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retrada do kit atleta.
4.8. Nço serço entregues kits no dia do evento.

5 - REGRAS ESPECÍFICAS 
5.1. A idade míiima exigida para a partcipação io Eveito é de:
• Para as provas de 5km e 10km: 15 aios de idade completados até a data do Eveito.
• Para a camiihada: ião há limite míiimo  cabeido ao atleta e seus respoisáveis  io
caso de meiores de idade  a avaliação da possibilidade de partcipação.
• Para a prova de até 200m: ião há limite míiimo  observado o disposto io item 5.6
quaito ao acompaihameito da criaiça por pais ou respoisáveis.
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5.2. Para atletas meiores de 18 aios  os pais e/ou respoisáveis devem preeicher uma
autorização (aiexo I) que deve ser eitregue pelo (a) atleta io momeito da retrada do
kit atleta. 
5.3. O Eveito terá duração máxima de:
• Provas de 5km  10km e camiihada: 1 hora e 30 miiutos;
• Prova de até 200 m: 5 miiutos por bateria.
5.4. O ATLETA que ião estver deitro do tempo projetado  em qualquer poito do
percurso  poderá ser coividado a retrar-se da competção  fializaido a prova ieste
poito  a partr do qual a ORGANIZAÇÃO ião será mais respoisável por qualquer tpo
de serviço ou apoio a este corredor. 
5.5.  Nas  provas  de  5km e  10km  o  ATLETA  deverá  observar  o  trajeto  ião  seido
permitda a utlização de pacer  seja correido ou mediaite a utlização de meio de
traisporte. A utlização de foie de ouvido é permitda. 
5.6.  Na  prova  de  até  200  m,  só  será  permitdo  que  os  pais  ou  responsáveis
acompanhem o ATLETA caso ele apresente difculdades de locomoiço sozinho. Neste
caso, os pais ou responsáveis deverço se posicionar nas laterais ou atrás dos demais
ATLETAS daquela bateria.
5.7. O ATLETA (ou seus pais/respoisáveis  se meior) assume que é coihecedor de seu
estado de saúde e capacidade atlétca  e que treiiou adequadameite para o Eveito. 
5.8. O uso do chip e do número de identfcaiço de peito é OBRIGATÓRIO (inclusive
na prova infanto-juvenil) e intransferível, acarretando a desclassifcaiço do ATLETA
que nço o utlizar ou usá-lo inadequadamente. 

6 - INSCRIÇÕES  VALORES E PRAZOS 
6.1.  As  iiscrições são limitadas  a  400 (quatroceitas)  adultas  e 120 (ceito e viite)
iifaits  e  serão  feitas  através  do  site  www.sportbro.com.br  com liik  direto  pelo
baiier dispoiibilizado io site www.graau.com.br  em lotes  da seguiite forma:
Corrida de 5km e 10km: 
R$ 60 00  - 03/03/2020 a 25/03/2020; 
R$ 70 00 – 26/03/2020 a 20/04/2020; 
R$ 80 00 – 21/04/2020 a 11/05/2020.
Corrida iifaito-juveiil e camiihada: 
R$ 30 00  - 03/03/2020 a 25/03/2020; 
R$ 40 00 - 26/03/2020 a 20/04/2020; 
R$ 50 00 - 21/04/2020 a 11/05/2020.
6.2.  Serão  ofertados  cupois  de  descoito  para  academias  grupos  de  corrida  e
assessorias  mediaite pedido prévio à Orgaiização do Eveito  seido cada cupom de
utlização úiica e iidividual;
6.3. Os descoitos meicioiados io item aiterior ião se aplicam à prova iifaito-juveiil
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e à camiihada  mas tão someite às iiscrições para as corridas de 5km e 10km;
6.4 Caso as  inscriiões  atnjam o limite  máximo previsto,  nço serço abertos lotes
extras.
6.5. A ORGANIZAÇÃO poderá  a qualquer tempo  suspeider ou prorrogar prazos ou
aiida  adicioiar  ou  limitar  o  iúmero  de  iiscrições  do  EVENTO  em  fuição  de
iecessidades/dispoiibilidades téciicas/estruturais  sem prévio aviso. 

7 - PREMIAÇÃO 
7.1. Todo atleta que completar a prova em coiformidade com este REGULAMENTO 
terá direito à medalha de partcipação. 
7.2. Os atletas que coicluiites do primeiro ao quiito lugar  taito femiiiio quaito
masculiio  ias corridas de 5km e 10km  serão agraciados com troféus  coisideraido-
se  para  a  premiação  geral  o  tempo  bruto  do  atleta  ou  seja  a  ordem  em  que
cruzarem a liiha de chegada;
7.3. Os atletas de cada uma das categorias descritas ieste regulameito  classifcados
do primeiro ao terceiro lugar  de acordo com o sistema de croiometragem  excluídos
os  atletas  já  premiados  ia  classifcação  geral  serão  agraciados  com  troféus  ou
medalhas difereiciadas;
7.4.  Nço  haverá  premiaiço  em  dinheiro,  por  se  tratar  de  evento  de  caráter
benefcente e comemoratvo do Dia Nacional da Adoiço;
7.5.  A  corrida  iifaito-juveiil  e  a  camiihada  ião  coitarão  com  premiação  por
classifcação  seido  certo  que  todos  os  atletas  devidameite  iiscritos  receberão
medalha de partcipação ao cruzarem a liiha de chegada.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1. Dúvidas ou iiformações téciicas devem ser esclarecidas com a Orgaiização do
Eveito  composta pela diretoria do Grupo de Apoio à Adoção em Uberaba – GRAAU
(www.graau.com.br).
 8.2. A Orgaiização poderá  a seu critério ou coiforme as iecessidades do eveito 
iicluir ou alterar iteis deste regulameito  total ou parcialmeite  visaido melhorar as
coidições do Eveito. 
8.3. As dúvidas ou omissões deste regulameito serão dirimidas pela Orgaiização.

Uberaba  13 de jaieiro de 2020.
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ANEXO I

EU  ______________________________________________  RG
_________________________  CPF_________________________  RESIDENTE  NO
ENDEREÇO_________________________
________________________________________  AUTORIZO  O  (A)  MENOR
______________________________________________________________    A
PARTICIPAR DA 6ª CORRIDA DA ADOÇÃO  QUE OCORRERÁ EM UBERABA/MG  A PARTIR
DAS 8 HORAS DE 24/05/2020.
DECLARO  QUE  O  (A)  MENOR  TEM  AUTORIZAÇÃO  MÉDICA  PARA  PARTICIPAR  DO
EVENTO  NA PROVA EM QUE SE INSCREVE NESTE ATO.
___________________________/____  ____ /_____/2020.

_______________________________________
ASSINATURA DO (A) PAI/RESPONSÁVEL
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