
 

 

2ª CORRIDA LIDER 2018 

 
REGULAMENTO 

 

 

PERÍODO 
 

 

1. A 2ª CORRIDA LIDER, será realizada no domingo, dia 16 de setembro de 2018; 

A largada da prova será às 6:00 horas, em Belém/Pará - Brasil, com largada no Portal da Amazônia, 

com qualquer condição climática. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, 

regularmente inscritas de acordo com o Regulamento Oficial da prova; 

  
 

PERCUSO 

1. A 2ª CORRIDA LIDER terá duas distancias; A distância de 10.00 KM que será disputada a 

premiação dos 3 primeiro colocados da Geral. 

E 05 km Festive Run (não havendo premiações a serem disputadas). 
 

A prova terá a duração máxima de 01h30min (uma hora e trinta minutos) após a chegada do 

primeiro atleta no 10.00 km, o atleta que estiver em qualquer dos trechos do percurso, após essa 

duração máxima, será convidada a se retirar da prova pela coordenação, não tendo mais a 

organização responsabilidades pelo atleta. A prova será permitida pela Federação Paraense de  

Atletismo. 

2. A 2ª CORRIDA LIDER terá o seguinte percurso: 10.00 KM -  Largada:  Portal  do Amazônia 

,Rua dos Mundurucus, Trv.14 de março, Av Conselheiro Furtado, Oswaldo de Caldas Brito, Av. 

Bernaldo Sayão, Rua do Arsenal, Rua Óbidos, Rua Ângelo Custodio, Av. Tamandaré, Rua Dr. 

Assis, Pass. Carneiro da Rocha, Rua do Arsenal, Entra do portal, Chegada no Portal da Amazônia. 

5km Corrida Festive Run - Largada: Portal do Amazônia, Rua dos Mudurucus, Trav dos 

Tupinambás, Av. Conselheiro Furtado, Rua Osvaldo Calda Brito, Av. Bernardo Sayão, Entra 

do portal, Chegada no Portal da Amazônia. 

3. . Conforme a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas 

participarem de corridas  de rua nessa distância é de 16 (dezesseis) anos.   Os atletas menores     de 

18 anos só poderão participar da CORRIDA, obrigatoriamente com autorização por escrito  com 

firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar  acompanhada de 

cópia de um Documento de Identidade que será retido pela organização no momento da retirada do 

kit; 

 

 

INSCRIÇÕES 

1. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante 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. 



 

 

2. A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 

outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não 

comunicar os organizadores do evento formalmente por escrito será responsável  por  qualquer 

acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova; 

3. As inscrições serão realizadas pela internet, através do site www.grupolideronline.com.br 

com o limite de 5.000 vagas, nos seguintes valores:                                                                                              -

Formato individual -  R$ 70,00 mais taxas, Formato  equipe de 10 atletas – R$ 650,00 mais taxas ( 

R$65,00 por atleta)  e Formato equipe 20 atletas - R$ 1200,00 mais taxas ( R$ 60,00 por atletas). Os 

Formatos (Equipe) são promocionais, sendo desta forma de plena liberdade da organização encera-los 

a qualquer momento! 

4. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

alterar o número de inscrições, ou o Percurso (por orientações de órgão público) em função de 

necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio; 

5. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na inscrição. Caso 

ocorra fraude comprovada, a atleta será desclassificada da prova e responderá por crime de 

falsidade ideológica e/ou documental. 

6. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura 

ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação as 

participantes que não cumprirem este artigo; 

7. No momento da inscrição o atleta ou responsável deverá conferir todos os seus dados. Não serão 

aceitas alterações no dia da prova. Para isso, cópia dos dados da inscrição ficará de posse da 

atleta, que deve conferir no ato da inscrição todos os seus dados. 

8. Ao final da prova, todas as atletas que cruzarem a linha de chegada tanto da Modalidade 10km 

quanto 4.6 km Corrida e Caminhada Festive Run, terão o direito a medalha de participação, 

personalizada; 

 
 

PARTICIPAÇÃO 

1. Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência (1:00 

hora antes da largada, ou seja, às 5:00 horas), quando serão dadas as instruções finais; 

2. É obrigatório o uso do número de peito de forma visível, e obrigatório o uso do chip eletrônico, 

sendo que qualquer mutilação dos números implicará em sua desclassificação. 

3. A participação da atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, 

bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização 

da prova; 

O acompanhamento de atletas por assessoria, amigos, familiares e etc., com bicicleta, motos e 

outros meios, resultará na sua desclassificação (além de pôr em risco a integridade de outras 

atletas); 

http://www.grupolideronline.com.br/


 

 

 

 

PREMIAÇÃO 

A premiação da 2ª CORRIDA LIDER será assim distribuída: 

1. Modalidade-10.0 KM, os 3 Primeiro colocadas na categoria geral Masculino e Geral Feminino 

receberão as seguintes premiações: 

1º lugar geral Masculino e Feminino = R$ 3.000,00 (Três mil reais) 

2º lugar geral Masculino e Feminino = R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

3º lugar geral Masculino e Feminino = R$ 1.000,00 (Um mil reais) 

2. Categoria, Cadeirantes; 
 

1º lugar geral Masculino e Feminino = R$ 500,00 (Quinhentos reais) 
 

3. Categoria, Def. Visual; 
 

1º lugar geral Masculino e Feminino = R$ 500,00 (Quinhentos reais) 
 

4. Haverá premiações diversificadas; 
 

 Melhor fantasia Individual. 

 Melhor fantasia em grupo (máximo 5 participantes de ambos os sexos). 

E outras premiações espontâneas. 

4. Não haverá modalidades especiais (Cadeirante e def. Visual) e nem  premiação de nem uma 

espécie para a 5 km Corrida Festive Run; Porem todos atletas desta modalidade que cruzarem 

a linha de chegada, cumprindo todas as regras deste regulamente receberam a medalha de 

participação do evento! 

 

 
5. As colocações das premiações citadas serão definidas por ordem de chegada; 

 

6. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada e os mesmas forem chamados. O atleta que não comparecer ao pódio durante 

a cerimônia de premiação, perderá o direito aos prêmios, conforme determinação da organização 

da prova; 

 

ENTREGA DE KIT 

A entrega do kit será realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, nos horários das 

10:00 às 21:00 horas. (QUINTA E SEXTA FEIRA).  

LOCAL:   Líder Centro Administrativo (Jurunas), que fica na Rua Dos Pariquis Nº 1056, 

Entre Rua Roberto Cameli Trav. Honório Jose dos santos. 

*Só poderá retira seu kit o atleta que entrarem no local até as 21:00 horas. 

*Só poderá retirar o kit, atletas oficialmente inscritas na prova, com apresentação de documento 

valido com foto, caso o mesmo não possa comparecer na data acima citado, poderá instituir um 

responsável, que deverá ter uma cópia de documento valido com foto, do atleta supracitado inscrito, 

e assinara um termo de isenção de responsabilidade da ORGANIZAÇÃO pela entrega  de seu kit a 

terceiro. 

Os kits só serão entregues nas datas e horários acima citados, não haverá entrega de kit no dia 

da prova e tão menos após o evento! 



 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. . Ao participar da 2ª CORRIDA LIDER, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação ou quaisquer outras necessárias da sua participação antes, durante e 

depois da prova; 

2. Todas os atletas participantes deverão estar em dia e com rigorosa avaliação médica para 

realização da prova, pois não cabe à ORGANIZAÇÃO responsabilidade pela saúde das 

mesmas; 

3. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e 

seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. O 

diretor de prova, segundo recomendação do médico responsável pelo evento, pode excluir a 

participante a qualquer momento; 

4. Haverá serviço de ambulância e segurança e monitoramentos por todo o percurso da prova, e 

com apoiado por órgãos competentes; 

5. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento emergencial às atletas, um serviço de ambulância UTI para remoção, e o atendimento 

médico propriamente dito, tanto de emergência como de  continuidade,  será efetuado na REDE 

PÚBLICA sob responsabilidade desta! 

6. O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico; 

7. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e etc. e por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízo que porventura as atletas venham a sofrer durante a participação 

no evento. 

8. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a sofrer durante a 

participação neste evento; 

9. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes; 

10. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. A atleta deverá observar 

rigorosamente o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os 

sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades  ou  cavaletes  que  delimitam estas 

áreas. O descumprimento destas regras causará a desclassificação da atleta; 

11. A ORGANIZAÇÃO da 2ª CORRIDA LIDER poderá suspender a prova por qualquer 

questão que ponha em risco a segurança, como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força 

maior; 

12. À ORGANIZAÇÃO da 2ª CORRIDA LIDER reserva-se o direito de incluir no evento atletas 

ou equipes especialmente convidadas; 



 

 

13. Todas os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos   os 

direitos de utilização de sua imagem para a ORGANIZAÇÃO da prova, patrocinadores e 

apoiadores; 

14. Ao longo do percurso haverá 3 (três) postos de hidratação com água; 
 

15. Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 

trinta minutos após a divulgação; Não será aceito nestes termos reclamações, referente a dados 

incorreto, relacionados a não conferência do mesmo no ato da retirada do kit, pelo atleta ou 

responsável legal; Exemplos: Sexo, Categoria e data de nascimento. 

17. Ao participar do evento, cada participante aceita incondicionalmente e concorda em ter sua 

imagem divulgada através de fotos, filmes, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários da prova, sem 

acarretar ônus aos ORGANIZAÇÃO, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a 

ser auferida com tais direitos, em qualquer tempo/data. Filmes/fotografias da prova têm o direito 

reservado aos ORGANIZAÇÃO . Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um 

profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação e credenciamento dos 

ORGANIZAÇÃO da prova por escrito; 

 

 

 

FINAL 

1. Poderá o REALIZADOR/ ORGANIZAÇÃO suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes; 

2. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

3. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e / 

ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas 

decisões; 

4. Ao se inscrever nesta prova, a atleta assume automaticamente o conhecimento  de  todos  os termos 

deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da 

ORGANIZAÇÃO, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal,  no que diz 

respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 


