
Regulamento 2ª CORRIDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - 2020 

 

1 - A PROVA 

 

1.1. A Prova Pedestre 2ª CORRIDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, a ser realizada 

no formato virtual, através do site www.corridame.com.br, com doravante denominada 

EVENTO, será realizada no dia 25 de outubro de 2020, em todos os estados do Brasil 

que houverem inscrições, nas distâncias de 10 km, 5 km e caminhada de 3km, com 

participação de PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas, doravante 

denominados ATLETAS, com qualquer condição climática. 

Deste EVENTO fazem parte: 

a. A CORRIDA na distância de 10.000m, doravante denominada 10 km. 

b. A CORRIDA na distância de 5.000m, doravante denominada 5 km. 

c. A CAMINHADA na distância de 3.000m, doravante denominada 3 km. 

 

1.2. O EVENTO terá LARGADA e CHEGADA conforme, ao mesmo tempo para todos 

os ATLETAS, tendo os mesmos o período de duas horas corridas, a partir da 

LARGADA, para finalização de seus percursos.  

1.3. A LARGADA do EVENTO está prevista para às 8h, PARA CORRIDA E 

CAMINHADA. 

A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção às chamadas durante transmissão online 

e interações através do aplicativo.  

 

2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Os ATLETAS poderão participar do EVENTO inscrevendo-se na PROVA numa única 

CATEGORIA, como as descritas a seguir: 

a. ABERTA para CORRIDA de 10 KM (MASCULINO e FEMININO); 

b. ABERTA para CORRIDA de 5 KM (MASCULINO e FEMININO); 

c. ABERTA PNE para CORRIDA de 5KM. ABERTA para CAMINHADA de 3,0 KM 

 

 

 

 



3- REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 

3.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos e aceita totalmente o REGULAMENTO. 

 

3.2. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de 

sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer 

renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 

transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer 

tempo. 

 

3.4. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

 

3.5 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos 

causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, 

sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

3.6. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA-OFICIAL da competição deverá 

ser feita, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 24 horas após a primeira publicação 

do resultado no site do EVENTO. 

 

3.7. O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste 

EVENTO. 

3.8. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, o formulário de 

inscrição, conforme solicitado pela ORGANIZAÇÃO, via internet.  

3.9. O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E 

PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

 



3.10. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E 

PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço 

eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer 

outro tipo de correspondência. 

 

3.11. O local escolhido pelo ATLETA para dar início a sua LARGADA e CHEGADA é 

de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 

3.12. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando 

estas alterações nos canais de comunicação oficial do evento, site e aplicativo. 

 

 

4- KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Ao se inscrever no evento e realizar retirada de kit e realizar a doação de 2kg de 

alimento não perecível, ATLETA está ativando sua participação e seu acesso a 

plataforma da corrida.  

 

4.2 O Kit de participação de evento, vinculado a taxa de inscrição e limitado à 3.000 

unidades, é composto de: 

 

- Camiseta  

- Máscara; e 

- Medalha; 

 

4.3 Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas 

promocionais oferecidas como forma de cortesia e brinde com cotas limitadas de 

quantidades sem a obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no 

ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações. 

 

 



4.4 Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit. Podendo ser 

solicitada a troca após encerrada a entrega oficial dos kits, casa haja disponibilidade 

de tamanhos. 

 

4.5 Kits sujeito 

Os kits são limitados a quantidade máxima de 3.000 unidades, tendo direito a retirar 

o kit apenas os 3.000 primeiros inscritos, conforme separação abaixo: 

 

• 2.200 unidades exclusivas aos colaboradores do ME; 

• 100 unidades com camiseta infantil para dependentes dos colaboradores ME; 

• 450 unidades para comunidade; 

• 250 unidades para cortesias PATROCINADORES e CONVIDADOS. 
 

 

4.6 Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos participantes 

para que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos 

resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções dentro do 

prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de realização do evento. 

 

4.7 A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço 

de chat, através do site do evento, e o APP é a única fonte oficial de fornecimento de 

resultados. 

 

5- REGRAS ESPECÍFICAS 

 

5.1 A idade mínima exigida para a participação na CORRIDA de 10 km é de 16 anos, 

completos até o dia 31 de dezembro do ano da prova. 

5.2 A idade mínima exigida para a participação na CORRIDA de 5 km é de 16 anos.  

5.3 Não tem idade mínima exigida para participação na CAMINHADA de 3km. 

5.4 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e 

tenha uma autorização por escrito do ATLETA, acompanhada de cópia de um 

documento de Identidade do ATLETA, que deverá ser apresentado pelo terceiro no 

ato da inscrição ou da retirada do kit. 

5.5 A Prova terá duração máxima de 2:00h (duas horas) a partir do horário de Largada 

para todas as categorias e percursos da CORRIDA E CAMINHADA. 



5.6 O ATLETA que ultrapassar o prazo de 2 (duas) horas no tempo de percurso, 

poderá ainda incluir seu resultado, porém não será contabilizado para critérios de 

premiação e ranking. 

5.7 O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. 

5.8 É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico 

sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

5.9 Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 

5.10 A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

5.11 O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade 

atlética, e treinou adequadamente para o EVENTO. 

5.12 A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO ATLETAS 

especialmente convidados. 

  

 

6 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS 

  

6.1 As inscrições estarão disponíveis no site oficial www.corridame.com.br 

6.2 Inscrições para colaboradores do ME: 08/09/2020 a 27/09/2020, para público 

externo: 28/09/2020 a 04/10/2019, ambas mediante entrega de 2kg de alimento não 

perecível no ato do recebimento do kit. 

 

7.  RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

  

7.1 A retirada do kit será realizada em local, data e horários a serem definidos e  

divulgados no site do evento, redes sociais e aplicativo CORRIDA ME. 

7.2 Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar: 

  

- Documento original com foto.  

- E entrega de 2kg de alimento não perecível. 

 

8.   TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

8.1 Estou de acordo com o termo de responsabilidade. 

 

http://www.corridame.com.br/


8.2 IMPORTANTE: 

Declaro que: 

• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no 

evento 2o CORRIDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA são de minha total 

responsabilidade e/ ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de 

equipe. 

• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível na página de internet 

no domínio www.corridame.com.br. 

• Participo do evento 2ª CORRIDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA por livre e 

espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, 

Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, 

gozando de saúde perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento. 

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por 

mim causados durante a minha participação neste evento. 

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem 

(inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que 

vierem a serem auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, 

transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções 

comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia 

atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e 

outros eventos ou nas ações acima descritas realizadas pelo ORGANIZADOR /ou 

seus parceiros comerciais. 

• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente 

no banco de dados do ORGANIZADOR, autorizando esta, desde já, a enviar para o 

endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica 

ou física para participar de qualquer promoção, ação promocional e programas de 

incentivo bem como comercial, desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros. 

 

• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da 

retirada de meu kit de participação, que fora devidamente celebrada por mim, ou por 

intermédio de meu TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE 

EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de 

http://www.corridame.com.br/


meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo tomado pleno conhecimento das 

normas e regulamentações da prova. 

• Declaro estar de acordo que, poderei receber da Organização por mera liberalidade 

e/ou cortesia o direito de escolher o dia e local da entrega de kit e o tamanho de 

camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no processo de inscrição 

obedecendo aos critérios do item 4 deste regulamento). 

• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após entrega da 

doação como forma de pagamento. E que é de responsabilidade do inscrito 

acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico 

cadastrado, bem como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações 

deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou 

cortesias para sua participação no evento. 

  

  

9. CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 

  

9.1 CLASSIFICAÇÃO DOS 10 km e 5 km 

 9.2 A Classificação será dividida POR FAIXA ETÁRIA, e por gênero para todos os 

ATLETAS inscritos nas CATEGORIAS: GERAL, SERVIDOR, PNE nos 5 km e 10km. 

O tempo bruto será utilizado para classificação  

9.3Não haverá premiação para as faixas etárias; 

9.4 Todos os participantes inscritos receberão medalhas de participação, limitado ao 

total de 3.000 unidades. 

 

10. FAIXAS ETÁRIAS 

  

FAIXAS ETÁRIAS MASCULINAS 

De 16 a 17 anos  

De 18 a 19 anos  

De 18 e 19 anos  

Adulto 

De 20 a 24 anos 

De 25 a 29 anos 

De 30 a 34 anos 



Pré-Veterano 

De 35 a 39 anos 

Veteranos 

De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 anos 

De 55 a 59 anos 

De 60 a 64 anos 

De 65 a 69 anos 

De 70 a 74 anos 

De 75 a 79 anos 

80 anos e acima 

 

FAIXAS ETÁRIAS FEMININAS 

De 16 a 17 anos  

De 18 e 19 anos  

Adulto 

De 20 a 24 anos 

De 25 a 29 anos 

Pré-Veterano 

De 30 a 34 anos 

Veteranos 

De 35 a 39 anos 

De 40 a 44 anos 

De 45 a 49 anos 

De 50 a 54 ano 

De 55 a 59 anos 

De 60 a 64 anos 

De 65 a 69 anos 

70 anos e acima 

11. PREMIAÇÃO 

  

A premiação será feita da seguinte forma:  



11.1 Receberão troféu os 3 primeiros colocados nas categorias GERAL no 

MASCULINO e FEMININO, nas provas de 10 km e 5 km, será utilizado o tempo bruto. 

11.2 Receberão troféu os 3 primeiros colocados na SERVIDOR no MASCULINO e 

FEMININO, na prova de km, será utilizado o tempo bruto. 

Receberão troféu os 3 primeiros colocados na PNE, na prova de km, será utilizado o 

tempo bruto. 

 

11.3 Haverá cerimônia para divulgação dos resultados, transmissão ao vivo, à partir  

11h do dia 25/10/2020. 

11.4 Quando fornecidos por parte da ORGANIZAÇÃO em conformidade com o item 

4 deste regulamento, os resultados extras oficiais serão divulgados a partir de 24h 

após o término do EVENTO, no site do mesmo. 

  

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

12.1 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação ou 

participação especial. 

12.2 Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a ORGANIZAÇÃO Técnica, 

através do chat no site do evento. 

12.3 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

12.4  As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

 

 

 

 

 


