
REGULAMENTO 

I – DA PROMOÇÃO DO EVENTO

Art- 1º - A 2ª CORRIDA FAMÍLIA JUDICIÁRIA MARANHENSE é idealizada pelo Tribunal de

Jus)ça do MA com organização e realização da EU CORRO – Eventos Espor)vos.

II – DAS CATEGORIAS

Art- 2º - A 2ª CORRIDA FAMÍLIA JUDICIÁRIA MARANHENSE será disputada nas seguintes

categorias:

• Geral Masculino e Feminino: 5Km e 10 Km;

• Servidor TJ Masculino e Feminino: 5km e 10Km;

• Magistrado Masculino e Feminino: 5 km e 10km.

• Cadeirante Masculino e Feminino – 5Km.

Faixas Etárias – 5KM

• 14 a 19 anos, 

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;

• 65 a 69 anos;

• 70 +.

Faixas Etárias – 10KM

• 18 a 19 anos, 

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;



• 65 a 69

• 70+.

 Todas as faixas no feminino e masculino e não haverá dis)nção de categorias.

Art  3º-  Conforme a determinação da Confederação Brasileira de Atle)smo, a idade
MÍNIMA para atletas par)ciparem de corridas de rua é de 14 (dezesseis) anos, com as
seguintes restrições:

a) Atletas com 14 a 17 anos de idade não podem par)cipar de provas com percurso
igual ou superior a 10 km.

b) A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de classificação por
faixas etárias é a que o(a) atleta terá até dia 31 de Dezembro de 2019.

c)  Os  atletas  menores  de  18  anos  só  poderão  par)cipar  da  CORRIDA  de  5  Km,
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 Iden)dade que será re)do pela organização no momento da re)rada do
kit;

III – DO LOCAL E HORÁRIO DA COMPETIÇÃO

Art 4º- A compe)ção será realizada no dia 27 de Outubro de 2019 (domingo), com

concentração  às  6:00h,  hora  local  e  às  6:30h  a  largada  no  Fórum Desembargador

Sarney Costa.

IV – DAS INSCRIÇÕES

Art  5º-  As  inscrições  da  Corrida  poderão  ser  feitas  pela  internet,  através  do

linkwww.centraldacorrida.com.br/1aolimpfamiliajudiciaria2019

1 – As inscrições para os Servidores, até o limite de 200 (duzentas) e para Magistrados,

até o limite de 50 (cinquenta), serão GRATUITAS e realizadas no link acima, no período

de 12 e 13 de Setembro. A veracidade das informações repassadas no ato da inscrição

SERÁ  VERIFICADA  JUNTO  AO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  MARANHÃO.  Após  esse

período, o saldo das inscrições gratuitas para SERVIDORES e MAGISTRADOS só será

reaberto nas datas de entrega dos kits, ocasião em que as inscrições remanescentes

serão efetuadas apenas na forma presencial, no local da entrega.

2  –  As  inscrições  para  a  Corrida  para  comunidade  em  geral  e  para  servidores  e

magistrados, terão o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), acrescida a taxa fixa de R$ 4,00

(quatro reais) para pagamentos feitos em boleto ou cartão e ocorrerão no período de

16/09 a 21/10,  nas redes sociais  da EU CORRO e no site do Tribunal  de Jus)ça do

Maranhão, até o limite de 350 (trezentos e cinquenta).



V – DA PROVA

Art 6º- A prova será realizada em percursos de 5 e 10Km, aferidos pelo método da

trena de roda,  realizado pela  Carlos  Cunha e Via  Expressa.  Haverá  cronometragem

eletrônica, com chip descartável.

Art 7º- Não será permi)do qualquer meio auxiliar durante a prova para obter qualquer

)po  de  vantagem.  Em  caso  de  ocorrência  desse  )po  o  (a)  par)cipante  será

sumariamente desclassificado (a).

1- É obrigatório o uso do número de peito de forma visível em todo o percurso da

corrida.  Caso seja observado em filmagens ou pelos stafs, a falta do mesmo, o

(a) atleta será desclassificado(a).

Ar  8º  -  Recomendamos  rigorosa  avaliação  médica,  inclusive  a  realização  de  teste

ergométrico prévio para todos os atletas.  Além de preparação Ysica específica com

antecedência para a par)cipação no evento.

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada

no sistema on-line, o par)cipante aceita todos os termos do regulamento e assume

total  responsabilidade por sua par)cipação no evento de acordo com o “Termo de

Responsabilidade” parte integrante deste regulamento.

VI – ENTREGA DE KITS DA PROVA

Art 9º- O kit da corrida será entregue nos dias 25 e 26 de Outubro das 09:00 às 17:00

horas no Fórum Desembargador Sarney Costa.

1 – O tamanho da camisa deverá ser informado pelo (a) atleta, no ato da inscrição. Do

PP ao XG.

§ Parágrafo único: O atleta que não re)rar o seu kit na data e horário es)pulado pela
organização ficará impedido de par)cipar da prova e perderá o direito ao kit;

2. Não serão entregues kits de corrida no dia e nem após o evento;

O  Kit  será  entregue  somente  para  o  atleta  inscrito  mediante  apresentação
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO – enviada ao atleta após confirmação de pagamento,
através do email cadastrado na Central da Corrida e de um documento original com
foto;

VII – DO HORÁRIO DE INICIO DA PROVA

Art 10º- Os (as) par)cipantes deverão estar no local de largada da prova, com pelo

menos 30 (trinta minutos) de antecedência, quando serão dadas as instruções finais.



Art  11º-  A  corrida  tem início  previsto  para  as  06:30h,  horário  local,  havendo  uma

tolerância de 5 (cinco) minutos para largada dos atletas retardatários.

VIII – DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

Art  12º-  Ao se  inscrever  na 2ª  CORRIDA FAMÍLIA  JUDICIÁRIA  MARANHENSE  o  (a)

par)cipante  se  responsabiliza  pelos  dados  fornecidos,  aceita  totalmente  o

regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros

e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua par)cipação antes,

durante e depois do evento.

Art  13º-  Ao  se  inscrever  na  2ª  CORRIDA  FAMÍLIA  JUDICIÁRIA  MARANHENSE  o  (a)

par)cipante cede todos os direitos de u)lização de sua imagem à Organização da Prova

e todos os seus patrocinadores, renunciando ao recebimento de qualquer renda que

vier  a  ser  auferida  por  meio  do  uso  de imagem ou áudio,  divulgação,  promoções,

internet e qualquer mídia em qualquer tempo.

Art 14º- Haverá, para qualquer )po de emergência, serviço de atendimento médico

durante todo o tempo de prova.

Art 15º- A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e por

qualquer  extravio  de  materiais  ou  prejuízo  que  por  ventura  os(as)  par)cipantes

venham a sofrer durante a par)cipação da prova.

Art  16º-  Fica  a  cargo,  dos(as)  par)cipantes  da  prova,  a  responsabilidade  por  suas

condições  Ysicas  e  mentais,  isentando  a  Organização  da  Prova,  os  apoiadores,  os

colaboradores e os patrocinadores de quaisquer problemas que possam ocorrer, antes,

durante e depois da prova, relacionados com a saúde dos par)cipantes.

Art  17º  A  Organização  do  Evento,  bem  como  seus  patrocinadores,  apoiadores,

colaboradores e realizadores, não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados

pelo(a) par)cipante inscrito no evento,  a terceiros ou a outros par)cipantes, sendo

esses prejuízos ou danos de única e exclusiva responsabilidade do(a) par)cipante que

os causar.

Art  18º-  A  Organização  da  2ª  CORRIDA FAMÍLIA  JUDICIÁRIA  MARANHENSE  poderá

suspender e/ou adiar o horário ou o dia da prova por qualquer questão que ponha em

risco  a  segurança  dos  par)cipantes,  bem  como  em  função  da  realização  de  atos

públicos, ocorrência de vandalismo e/ ou por mo)vos de força maior.

Art 19º- Todos os envolvidos no evento – par)cipantes, staffs, organizadores e público

em geral – cedem todos os direitos de u)lização de sua imagem para a Organização do

Evento, seus patrocinadores e apoiadores.

IX– DA PREMIAÇÃO



Art 20º- Serão premiados:

1  -  Os  três  primeiros  colocados,  na  categoria  GERAL,  masculinos  e  femininos,  nas

provas de 5 e 10km, com TROFÉUS;

2 -  Os três primeiros colocados, na categoria SERVIDOR TJ, masculinos e femininos, nas

provas de 5 e 10km, com TROFÉUS;

3  -  Os  três  primeiros  colocados,  na  categoria  JUIZ  TJ,  masculinos  e  femininos,  nas

provas de 5 e 10km, com TROFÉUS;

4  –  Os  três  primeiros  colocados,  na  categoria  Cadeirante,  na  prova  dos  5  Km,

masculinos e femininos, com TROFÉUS;

5 – Os três primeiros colocados por FAIXAS ETÁRIAS, no masculino e no feminino, serão

premiados com MEDALHAS, sem dis)nção de modalidade.

6 - Todos os que concluírem a prova receberão medalhas de par)cipação.

Art  20º-  Em  caso  de  empate  entre  os  par)cipantes  do  mesmo  sexo,  da  mesma

categoria ou da mesma faixa etária, o vencedor será definido pelo par)cipante que

)ver maior idade; se ainda assim persis)r o empate, será definido por meio de sorteio.

Art 21º- Em hipótese alguma o (a) par)cipante poderá acumular premiação, ou seja,

o(a) par)cipante que for premiado(a) em sua categoria estará automa)camente fora

da premiação por faixa etária.

Art 22º - A premiação por faixa etária será definida pelo tempo líquido (tempo real).

X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 23º- Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da Prova, não cabendo

recursos a essas decisões.

Art 24º- A Organização da Prova poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do

Evento, alterar este Regulamento, total ou parcialmente, a qualquer momento, sem

aviso prévio.

São Luís, 12 de September de 2019.


