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REGULAMENTO GERAL 
DA 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E DISCIPLINA 

(Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021 
 
 

 IMPORTANTE: 
O presente Regulamento Geral contempla todas as informações necessárias para a 

realização da 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E DISCIPLINA 
(Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021, evento oficial de atletismo que está 
devidamente homologado, reconhecido e registrado na Federação de Atletismo de Mato 
Grosso (FAMT). 

É Imprescindível que seja feita uma leitura atenciosa deste documento, possibilitando a 
perfeita compreensão dos processos que envolvem a prova. 

Ao se inscrever na corrida/prova, o participante declara estar de acordo com as 
normas constantes neste Regulamento Geral. 

 
 
1. A CORRIDA/PROVA 
1.1. A 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E DISCIPLINA 

(Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021 será organizada e realizada por uma 
Comissão Organizadora do Evento nomeada pela Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM 
Ernestino Veríssimo da Silva, tendo como objetivos o incentivo à prática desportiva saudável 
e segura de toda a família e a arrecadação de alimentos não-perecíveis para entidade(s) de 
caridade.   

1.2. Ao se inscreverem, os participantes poderão definir o melhor dia, horário e 
local, de forma segura, para correrem quaisquer das distâncias escolhidas das 
categorias/modalidades: 100 M, 1 KM, 3 KM, 5 KM ou 10 KM, evitando aglomerações e 
respeitando sempre as recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades 
competentes locais. 

1.3. Os participantes deverão cumprir a distância da prova no asfalto, terra ou na 
esteira, sem interrupção, ou seja, a prova precisa ser completada de uma só vez. 

1.4. O participante deverá estar atento aos períodos estabelecidos nas 3 etapas a 
seguir: 

1.4.1. Período das Inscrições: do dia 01/05/2021 ao dia 10/06/2021 (às 
17:00 horas); 
 

1.4.2. Período para Inserção dos Resultados: do dia 11/06/2021 (às 
13:00 horas) ao dia 02/07/2021 (às 13:00 horas); 

 
1.4.3. Período de Entrega dos 2 Kg de alimentos não-perecíveis e 

Recebimento de Medalha: do dia 05/07/2021 ao dia 09/07/2021 
(das 08:00 horas às 17:00 horas) ou do dia 12/07/2021 ao 
16/07/2021 (das 08:00 horas às 17:00 horas). 
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2. DISTÂNCIA E PERCURSO 
2.1 Cada participante deverá cumprir totalmente a distância, conforme 

Categoria/Modalidade escolhida na inscrição: 100 metros, 1 Km, 3 Km, 5 Km ou 10 Km. 
2.2. A escolha do percurso é de responsabilidade exclusiva do participante, que 

deverá conduzir seu trajeto de forma segura e responsável, respeitando as regras e normas 
de utilização do local escolhido, assim como as determinações dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais. 

2.3. Mesmo considerando que a escolha do percurso é de responsabilidade do 
participante, conforme mencionado no item 2.1, visando prezar pela própria segurança, a 
Comissão Organizadora do Evento recomenda que optem por vias bloqueadas ao trânsito de 
veículos, além de evitar locais com desníveis excessivos, obstáculos ou com muito 
movimento de pessoas, minimizando a possibilidade de acidentes. 

2.4. A Comissão Organizadora do Evento recomenda ainda que os participantes 
façam uma rotina de aquecimento antes de iniciar o percurso escolhido. 

2.5. A Comissão Organizadora do Evento fica isenta de quaisquer 
responsabilidades sobre eventuais problemas causados pela escolha do percurso. 

 
3. REGRAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. È permitida a participação na 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - 

SABER, HONRA E DISCIPLINA (Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021 de 
quaisquer faixas etárias, desde que seja respeitada a maturidade do atleta e a escolha da 
melhor distância, de acordo com a idade. No caso de menores de idade, seus pais e/ou 
responsáveis deverão realizar a inscrição dos “atletas”, se responsabilizando pelo menor. 

3.2. Cada participante deverá correr sozinho, com exceção dos menores de idade, 
respeitando o distanciamento social determinado pelos órgãos competentes. 

3.3. A Comissão Organizadora do Evento recomenda que, ao sair para realizar a 
prova, cada participante leve consigo informações de emergência (contato para emergência 
e tipo sanguíneo), além de documento de identificação. 

3.4. A tomada de tempo deverá ser apurada pelo tempo total gasto pelo 
participante durante a realização da prova, sem pausas no cronômetro. 

3.5. O participante deverá registrar seu tempo de corrida/prova com uma imagem 
(print ou foto) do dispositivo utilizado, fins de comprovar a realização da corrida/prova no 
período determinado. 

 
4. CATEGORIAS/MODALIDADES 
4.1. Os atletas participantes serão classificados de acordo com a distância 

escolhida e, ao final, será divulgada a classificação geral oficial nas seguintes 
Categorias/Modalidades:  

4.1.1 -   Categoria/Modalidade 100 M   =   100 metros 
4.1.2 -   Categoria/Modalidade 1 K       =   1 KM 
4.1.3 -   Categoria/Modalidade 3 K       =   3 KM 
4.1.4 -   Categoria/Modalidade 5 K       =   5 KM 
4.1.5 -   Categoria/Modalidade 10 K     =   10 KM 
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5. INSCRIÇÕES 
5.1. O período de inscrições da 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, 

HONRA E DISCIPLINA (Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021 será entre 
o período do dia 01/05/2021 ao dia 11/06/2021 (às 17:00 hs), ficando a critério da 
Comissão Organizadora do Evento a antecipação ou prorrogação desse período. 

5.2. As inscrições serão feitas somente via internet, através do link da 1ª 
CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E DISCIPLINA (Versão 
Solidária) - Rondonópolis 2021 no Instagram ou Facebook da Escola Estadual Militar 
Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva de Rondonópolis - MT. 

5.3. O participante da 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E 
DISCIPLINA (Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021 deverá realizar o 
pagamento no mesmo dia da taxa de inscrição de R$ 10,00 (dez reais) via PIX/Celular (66) 
9-9631-3482 (Marcelo Marques da Silva) e anexar o comprovante de pagamento no link 
(5.2) para concluir sua inscrição.  

5.4. Ao se inscrever, o participante expressa concordância com todas as normas do 
presente Regulamento Geral, além de procedimentos técnicos de segurança e de saúde 
quanto à prevenção de transmissão do Covid-19 definidos pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e demais órgãos competentes. 

5.5.  A Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva 
não encaminhará qualquer informação via e-mail, tendo o participante a possibilidade de 
consultar as informações no Instagram e Facebook da Escola Tiradentes de Rondonópolis-
MT, quando necessário. 

 
6. INSERÇÃO DOS RESULTADOS DA CORRIDA/PROVA 
6.1. Os participantes devem inserir na página de resultados de sua inscrição (5.2), 

divulgada no Instagram ou Facebook da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM 
Ernestino Veríssimo da Silva de Rondonópolis - MT, o tempo de conclusão da distância e 1 
(um) arquivo de imagem (print ou foto) que comprove a realização da corrida/prova. A 
imagem deverá conter o tempo, distância e a data de realização da corrida/prova. 

6.2. Para apurar o resultado, o participante poderá se utilizar de dispositivos que 
possibilitem a comprovação do tempo e da distância percorrida (aplicativos de celular como 
strava e adidas, relógios como garmim ou tom tom, GPS ou similares, foto do painel da 
esteira etc). Porém, é necessário que o mesmo seja suficiente para gerar as informações 
listadas no item 6.1 deste Regulamento Geral. 

6.3.  É de obrigação única e exclusiva do participante a inserção das informações 
necessárias à comprovação de sua participação no site do evento, na página de resultados. 

6.4. O período para inserção dos resultados pelo participante é do dia 11/06/2021 
(às 13:00 horas) ao dia 02/07/2021 (às 13:00 horas). 

6.5. Não serão computados nem divulgados os resultados de participantes que 
infringirem quaisquer normas do presente Regulamento Geral, cabendo à Comissão 
Organizadora do Evento desclassificá-lo. 

6.6. Será considerado e divulgado apenas o tempo líquido de cada participante, 
considerando que, devido às características da prova, não haverá possibilidade de cálculo de 
tempo bruto. 
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7. ENTREGA SOLIDÁRIA DE ALIMENTOS E PREMIAÇÃO 
7.1. Os participantes da 1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA 

E DISCIPLINA (Versão Virtual e Solidária) - Rondonópolis 2021, portando 
documento de identidade ou certidão de nascimento, deverão fazer uma doação solidária de 
2 Kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal) na Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM 
Ernestino Veríssimo da Silva de Rondonópolis - MT, situado na Rua Juriti, Quadra 91, n.° 
3227, Bairro Parque Universitário, CEP 78.750-260, Rondonópolis – MT, Fones: (66) 3426-
1273 e 9-8408-8742, em frente ao Oratório Dom Bosco, do dia 05/07/2021 ao dia 
09/07/2021 (das 08:00 horas às 17:00 horas) ou do dia 12/07/2021 ao 16/07/2021 (das 
08:00 horas às 17:00 horas). 

7.2. Os participantes que cumprirem todas as regras deste Regulamento Geral 
serão premiados com uma Medalha Personalizada a ser entregue na Escola Estadual Militar 
Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, após a entrega dos alimentos, conforme 
item 7.1.  

 
8. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO 
8.1. Todos os participantes têm obrigação de estarem em dia com avaliação 

médica para participação da corrida/prova, estando conhecedores de seu estado de saúde e 
condição física. 

8.2. A Comissão Organizadora do Evento não se responsabilizará por quaisquer 
transtornos causados aos participantes pela inobservância do item 8.1 deste Regulamento 
Geral. 

8.3. A Comissão Organizadora do Evento recomenda a realização de avaliação 
médica, inclusive com teste ergométrico prévio para todos os participantes da corrida/prova. 

8.4. O participante maior de idade é responsável pela decisão de se inscrever e 
participar da prova e, sendo menor de idade, os pais/responsáveis, são os responsáveis pela 
sua inscrição, avaliando sua condição física e julgando se tem condição física de cumprir a 
distância estipulada. 

8.5. A Comissão Organizadora do Evento não tem responsabilidade sobre o 
atendimento médico do participante, despesas médicas em caso de internação ou lesões 
geradas durante a participação da corrida/prova. 

8.6. O participante deverá ficar responsável por sua hidratação durante a 
corrida/prova, não havendo qualquer serviço de apoio sob a responsabilidade da Comissão 
Organizadora do Evento. 

 
9. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 
9.1. Ao se inscrever, ciente do presente Regulamento Geral, o participante cede 

todos os seus direitos de imagem para a Comissão Organizadora do Evento. 
9.2. A Comissão Organizadora do Evento terá o direito de divulgar as imagens em 

qualquer meio de comunicação para uso informativo, promocional ou publicitário relativos à 
1ª CORRIDA ESCOLA TIRADENTES - SABER, HONRA E DISCIPLINA (Versão Virtual 
e Solidária) - Rondonópolis 2021, sem acarretar nenhum ônus à organização do evento. 
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10. DISTRIBUIÇÃO DAS DOAÇÕES ARRECADADAS 
11.1 A quantidade total arrecadada de alimentos não-perecíveis será revertida para 

uma ou mais entidades de caridade da cidade de Rondonópolis-MT, a ser(em) definida(s) 
pela Comissão Organizadora do Evento. 

11.2 Ficará à cargo da Comissão Organizadora do Evento divulgar através da 
imprensa local e redes sociais o(s) local (is) de distribuição dos alimentos não-perecíveis, tão 
logo as entregas sejam realizadas. 

 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. O participante deverá observar as determinações e recomendações dos 

órgãos de segurança e saúde diante do atual cenário de pandemia do Covid-19. 
11.2. Não será permitida a divulgação, propaganda ou manifestações político-

partidárias ou contra a imagem e dignidade de terceiros durante a participação ou no uso da 
plataforma da corrida/prova, cabendo desclassificação, de acordo com os critérios da 
Comissão Organizadora do Evento. 

11.3. A Comissão Organizadora do Evento não se responsabiliza por transtornos 
durante o processo de inscrição ou inserção dos resultados que sejam causados por 
incompatibilidade dos aparelhos utilizados (celular, computador etc.) com a plataforma de 
inscrição e resultados.  

11.4. A Comissão Organizadora do Evento reserva-se no direito de alterar quaisquer 
itens deste Regulamento Geral sem comunicação prévia, conforme as necessidades do 
evento, informando sobre as alterações nas redes sociais da Escola Estadual Militar 
Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva. 

11.5. As dúvidas ou omissões desse Regulamento Geral serão tratadas pela 
Comissão Organizadora do Evento, cabendo única e exclusivamente à mesma a referida 
tratativa e análise, assim como definição de critérios, não cabendo recurso sob tais decisões. 

11.6. O formulário de inscrição pode ser usado nos navegadores de internet Google 
Chrome, Internet Explorer, Safari ou Firefox, sendo recomendado o uso das versões mais 
recentes desses browsers. Se possível, priorizar o Google Chrome. 

11.7. Caso o participante esteja tentando fazer a inscrição pelo celular e por algum 
motivo não consiga, procurar fazer pelo computador usando um dos navegadores citados no 
item 11.6. 

11.8. O formulário de inscrição não enviará e-mail de confirmação de inscrição. 
 

Rondonópolis - MT, 30 de abril de 2021. 
 
 

 ORIGINAL ASSINADO 
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