
5ª CORRIDA DO ESPECIALISTA – EDIÇÃO VIRTUAL

REGULAMENTO

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO

1.1.  A 5ª  CORRIDA DO ESPECIALISTA – EDIÇÃO VIRTUAL tem por objetivo estimular  a
prática esportiva unindo os corredores de Barbacena e região, independentemente do ambiente e
sem caráter competitivo. 

1.2.  A realização  deste  evento  estará  sob  a  responsabilidade  da  Associação  dos  Suboficiais  e
Sargentos da EPCAR - CASSAB, que é a idealizadora, realizadora e organizadora do evento.

2. A   CORRIDA  
 
2.1. A 5ª CORRIDA DO ESPECIALISTA – EDIÇÃO VIRTUAL terá apenas uma modalidade de
participação, sendo esta de 5km e poderá ser realizada no período de 21 e 25 de março de 2021.

2.2. Programação: 

•   Início: 21 de março de 2021;

•   Término: 24 de março de 2021;

•   Tipo de percurso: O atleta poderá executar a corrida na esteira, em casa, no apartamento, na sua
rua ou em local de sua preferência, de forma CONTINUA e sem intervalos; 

Observação:  A  corrida  deverá  ser  executada  exclusivamente  de  forma  INDIVIDUAL,  sem
aglomerações e de preferência em horários e locais de pouca circulação de pessoas. 

•   Medição do tempo: você precisa realizar o percurso de 5Km, utilizando relógio GPS, aplicativos
de corrida ou esteiras e publicar seu resultado entre 21 e 25 de março de 2021, sob pena do seu
resultado não ser divulgado em nossas edições;

2.3. A idade mínima é de 14 anos completos até 31/12/2021.

 3. INSCRIÇÕES 

3.1. A taxa de inscrição para participação da corrida virtual será a doação de 1Kg de alimento não
perecível, que será recolhido no dia da entrega do Kit do Atleta.

3.1.1. A entrega do Kit do Atleta acontecerá de 18 a 20 de março, podendo haver alterações no
período.

3.2.  A  inscrição  será  realizada  somente  pela  internet,  através  do  endereço  eletrônico
www.portaldocassab.com/corrida, no período de 01 a 15 de março de 2021 ou até que se complete o
número máximo de inscritos, limitados a 100 participantes. 

3.2.1 – Aos sócios do CASSAB, serão reservadas 50 vagas, que poderão ser disponibilizadas para
os demais interessados, caso não exista quorum suficiente.



3.3. Poderão participar da prova os associados do CASSAB, dependentes, amigos e corredores de
Barbacena  e  região,  de  ambos  os  sexos,  regularmente  inscritos  de  acordo  com  o  presente
Regulamento, sendo validados os resultados somente daqueles que estejam regularmente inscritos. 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. O participante deverá acessar o site informado no item 3.2 e preencher os dados solicitados
para validação da inscrição.
 
4.2.  Os  dados  para  o  preenchimento  deverão  ser  fornecidos  corretamente,  sendo  obrigatória  a
inserção de todos os dados solicitados.

4.3. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais.
 
4.4. Após a inserção dos dados, o participante receberá a confirmação de sua inscrição por e-mail.

5. ENVIO, VALIDAÇÃO DE RESULTADO E RETIRADA DO KIT DO ATLETA
 
5.1. O atleta é responsável por publicar seu resultado até as 12 h do dia 25 de março de 2021,
seguindo os seguintes passos:
 
a) Corra a distância CONTÍNUA (sem pausas, sem edições), na esteira, em casa, no apartamento, na
sua  rua  ou  em local  de  sua  preferência,  utilizando  um aplicativo  em execução  que  exiba  sua
atividade com: Nome, Data, Tempo, Distância e Gráfico do Trajeto percorrido . Algumas sugestões
de aplicativos: Strava, Garmim, Polar,  RunKeeper, Endomondo, MapMyRun, Runtastic, Nike Run
Club, Map My Tracks, Runner e outros.
 
b) Feito o desafio, você deverá enviar uma foto com o registro do feito para um dos seguintes canais
de comunicação do CASSAB:

E-mail: contato.cassab@hotmail.com
Instagram: @cassabbarbacena
Whattsapp: (32) 98423-5356 

I  mportante  : Não esquecer de inserir no registro os dados Nome, Data, Tempo, Distância e Gráfico
do Trajeto percorrido.

5.2. Os resultados serão validados pela organização da prova.

5.3.  O Kit do Atleta, composto por camisa e medalha de participação, será retirado  na sede do
CASSAB, localizada à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº – Bairro do Campo, de 18 a 20 de
março, podendo haver alterações no período.

5.4. No momento da retirada da Kit do Atleta, será recolhida a doação de 1Kg de alimento não
perecível, de acordo com o item 3.1.

6. REGRAS GERAIS
 
6.1. A prova não possui caráter competitivo e será disponibilizada uma relação com os dados de
todos que completaram a prova, de acordo com a comprovação solicitado no item 5.1 letras a e b;



6.2. Todos aqueles que enviarem seu registro de atividade receberão uma medalha de participação,
que será retirada na sede do CASSAB, localizada à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº – Bairro
do Campo.

6.3. No ato da inscrição,  ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por
sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante
deste regulamento. 

6.4. Ao participar desta corrida virtual o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e
dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização ou
renda que vier a ser auferida pelo CASSAB.

6.5.  Os  participantes  são  responsáveis  pela  veracidade  das  informações  fornecidas  na  ficha  de
inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da
prova, ficando sujeito ainda a sanções legais.

6.6. Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não disponibilizará qualquer estrutura para
os participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou
atendimento médico.

6.7. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar
treinado e gozando de boa saúde. O participante, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e
por  seus  herdeiros,  os  Organizadores,  Patrocinadores  e/ou  Apoiadores  da  prova,  de  quaisquer
responsabilidades que possam existir.

6.8. A Direção-Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.  

6.9.  Toda  irregularidade  ou  atitude  anti-desportiva  cometida  pelo  participante  será  passível  de
desclassificação.  

6.10.  Dúvidas  ou  informações  técnicas  deverão  ser  esclarecidas  com a  Organização do evento
através do  e-mail contato.cassab@hotmail.com

6.11. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento, total ou parcialmente

 

 

 

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE
 

 

Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades e gozando
de boa saúde para participação da prova, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual com distância única de 5km, que poderá
ser realizada na esteira, em casa, no apartamento, na sua rua ou em local de sua preferência, de
forma CONTINUA e sem intervalos.

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste evento, estando ciente
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.

3. Assumo,  por  minha  livre  e  espontânea  vontade,  todos  os  riscos  envolvidos  e  suas
consequências pela participação nesta CORRIDA (que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando  o  CASSAB,  colaboradores  e  patrocinadores  DE  TODA  E  QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a
sofrer, advindos da participação deste evento.

4. Li,  conheço,  aceito  e  me  submeto  integralmente  a  todos  os  termos  do  regulamento  da
CORRIDA. 

5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova. 

6. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação
do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus
para o CASSAB. 

7. Autorizo a utilização do dos meus dados pessoais pelo CASSAB para os fins previstos na
Lei Geral de Proteção de Dados e outros diplomas legais que versam sobre o tema.

Compreendi  e  estou  de  acordo  com  todos  os  itens  deste  TERMO  DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade
legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta CORRIDA.

Barbacena, ___ de março de 2021.


