
                                                       

                                                                  

                 

2ª MEIA MARATONA TERRA DOS POETAS                  
UNICRED Edição Túlio Piva - 2019                  

Correr tá no sangue. 

1.    A Corrida será disputada nas distâncias de 5 km (individual) e 21km 

(individual), nas categorias masculino e feminino. No sábado, dia 12 de outubro, 

a partir das 15hs, será realizada a Mini-maratoninha. 

2.    A largada dos 21 km acontecerá às 8:00 do dia 13 outubro de 2019. 

3.    A largada dos 5 km acontecerá às 08:15; 

4.    As inscrições acontecem entre os dias 10 de maio de 2019 a 08 de outubro 

de 2019. 

5.   A idade mínima autorizada para participação nos 21 km é 18 anos. 



6. A idade mínima para participação na corrida de 5 km é 16 anos. Abaixo dessa 

idade, apenas com autorização dos pais ou responsáveis. 

7.    Os valores das inscrições serão determinados conforme os lotes abaixo: 

1º. Lote Promocional – R$ 80,00 por atleta (de 05/05/2019 à 15/08/2019 ou até 

completar 300 primeiras vagas), acrescida das taxas cobradas pelo sistema 

responsável pela cobrança (Esportif). Com direito ao kit Premium (camiseta, 

sacola, número de peito, brindes dos patrocinadores, água e medalha de 

participação)  

2º. Lote –R$ 100,00 por atleta (assim que completarem as inscrições do primeiro 

lote e/ou a partir de 16/08/2019 a 08/10/2019), acrescida das taxas cobradas 

pelo sistema responsável pela cobrança (Esportif). Com direito ao kit Premium 

(camiseta, sacola, número de peito, brindes dos patrocinadores, água e medalha 

de participação) 

 

8. LOCAL DE ENTREGA DO KIT:  

No dia 12 de outubro, das 17 h às 20 h na Estação do Conhecimento ou outro 

local a ser informado, para atletas da cidade e/ou que já estiverem hospedados 

na cidade.  

9.   Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela 

Comissão Organizadora. 

10.    Pensando nos atletas de outras cidades que não tenham como retirar o kit 

no sábado, apresentamos duas possibilidades: 

a) Outra pessoa, portando cópia do documento de identidade e comprovante de 

inscrição, poderá retirar o kit no lugar do atleta; 

b) Caso o atleta realmente não tenha ninguém que possa fazer isso, vamos 

entregar o número de peito e o Kit, das 7h às 7:45h, no local de largada. (Chegue 

cedo). 

11. O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese, mas a 

inscrição pode ser transferida para outro atleta.  



12. A cada competidor será fornecido um número de peito, que deve ser 

obrigatoriamente usado na parte da frente da camiseta. 

13. A nenhum atleta será permitido participar sem o número de peito, ato este 

passível de desclassificação. 

14. Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, 

fornecerem o número de peito a outro atleta ou usarem de quaisquer 

subterfúgios para burlar a prova serão desclassificados. 

15. O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito, durante o transcorrer da 

prova, de retirar da mesma qualquer atleta que não tiver em condições de saúde 

adequadas para a prática esportiva. 

16. Os atletas deverão manter-se exclusivamente no trajeto do percurso. 

17. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será 

passível de desclassificação. 

18. Os atletas serão desclassificados se ao largarem colocarem-se em local 

diferente daquele indicado pelos coordenadores de largada, pularem ou 

entrarem em local sem estarem com a numeração correspondente àquele setor 

de largada. 

19. A 2ª MEIA MARATONA TERRA DOS POETAS UNICRED – Edição Túlio 

Piva - 2019 terá duração máxima de 3h e 30 min. 

20. A premiação da corrida no total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) será assim 

distribuída: 

Na distância dos 21 Km – Geral Individual (Masculino e Feminino) 

1º Troféu + premiação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

2º Troféu + premiação de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) 

3º Troféu + premiação de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) 

4º Troféu + premiação de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 

5º Troféu + premiação de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

CATEGORIAS 21 km 

1º ao 3º Troféu 



Na distância dos 5 Km  

Geral Individual (Masculino e Feminino) 

1º ao 5º lugar – troféu 

Não haverá premiação por categoria nos 5 km. 

Medalhas de participação para todos os que completarem a prova. 

Masculino 21 km 

A – 18 a 24 anos 

B – 25 a 29 anos 

C – 30 a 34 anos 

D – 35 a 39 anos 

E – 40 a 44 anos 

F – 45 a 49 anos 

G – 50 a 54 anos 

H – 55 a 59 anos 

I – 60 a 64 anos 

J – acima de 65 anos 

Feminino 21km 

k – 18 a 24 anos 

L– 25 a 29 anos 

M – 30 a 34 anos 

N– 35 a 39 anos 

O – 40 a 44 anos 

P – 45 a 49 anos 

Q– 50 a 54 anos 

R – 55 a 59 anos 

S – acima de 60 anos 

CATEGORIAS 5 KM 

Masculino 5 km 

a – 16 a 30 anos 

b – 31 a 39 anos 

c – 40 a 49 anos 

d – acima de 50 anos 



 

Feminino 5 km 

e – 16 a 30 anos 

f – 31 a 39 anos 

g – 40 a 49 anos 

h – acima de 50 anos 

MINI-MARATONINHA 

Categoria Mirim/ infantil 400m 

1. Nascidos antes de 2010 masculino e feminino 

2. Nasc  2010/2011/2012-   7 a 9 anos masc 

3. Nasc  2007/2008/2009- 10 a 12 anos masc 

4. Nasc  2010/2011/2012-   7 a 9 anos fem 

5. Nasc  2007/2008/2009- 10 a 12 anos fem 

Categoria Juvenil 800 m 

6- Nasc  2004/2005/2006- 13 a 15 anos masc 

7 - Nasc  2004/2005/2006- 13 a 15 anos fem 

A Mini-Maratoninha tem caráter participativo e não competitivo, com 200 

vagas e valor de inscrição de R$ 30,00 (trinta reais) mais taxas aplicáveis, com 

direito a medalha e camiseta do evento. (50% das vagas serão gratuitas e são 

reservadas para estudantes do CRAS, APAE e Lar dos Meninos e Meninas) 

21. Todos os atletas concluintes dos 5 e 21km recebem medalha. 

22. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova ou 

a tenda de cronometragem até 15 minutos após a divulgação do resultado. 

23. A corrida será realizada com chuva ou com sol, podendo ser cancelada caso 

houverem condições de catástrofe, que coloquem em risco a integridade física 

dos participantes. Neste caso a prova será remarcada e, em hipótese nenhuma, 

haverá restituição de valores aos atletas. 

24. Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos 

que possam existir ao longo do percurso, pois se trata de um evento por ruas de 

domínio público. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na 



pista do percurso. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a 

informação das ruas que integram o trajeto da corrida com antecedência. Não é 

possível haver fechamento total das ruas, portanto há trânsito que deve exigir o 

cuidado devido pelos atletas. 

25. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta ou atletas venham a 

sofrer durante o transcorrer do evento, não serão de responsabilidade dos 

organizadores e patrocinadores da prova. 

26. Os itens ofertados no kit poderão ser oferecidos com opções de escolha de 

tamanho, não existindo obrigatoriedade, por parte da Organização, disponibilizar 

em estoque, no ato da entrega de kit e/ou nas suas instalações as opções 

escolhidas durante o ato de inscrição. Assim estando sujeita à disponibilidade de 

estoque e a alteração as opções escolhidas durante a inscrição. 

27. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a 

decisão final. 

28. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 

rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à̀ 

prova, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos aos 

Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores ou meios de comunicação em 

qualquer tempo/data. Um profissional para a cobertura do evento estará́ sujeita 

à aprovação dos organizadores da prova por escrito. 

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público 

em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Meia 

Maratona Terra dos Poetas e ACORS, Associação de Corredores de Rua de 

Santiago, seus patrocinadores, apoiadores e a organização da prova. A 

filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos ao evento 

têm os direitos reservados aos organizadores. E qualquer forma de divulgação 

de imagens da corrida ou interesse em destinar um profissional para a cobertura 

da corrida estará sujeita à autorização e aprovação da Organização do Evento.    

 



ATENÇÃO 

Este Regulamento poderá a qualquer momento sofrer alterações por 

questões técnicas a critério da organização, mesmo após a publicação.  

A 2ª MEIA MARATONA TERRA DOS POETAS UNICRED Edição Túlio 

Piva – 2019 é organizada pela ACORS – Associação de Corredores de Rua de 

Santiago com apoio da Prefeitura Municipal de Santiago, Secretaria Municipal 

do Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

 


