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XVII CORRIDA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 

REGULAMENTO  
  

A CORRIDA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO é promovida pela Prefeitura de Moju, 

através da Secretaria Municipal Cultura, Desporto, Lazer e Turismo – SECDELT, CNPJ 

05.105.135/0001-35, sito à Rua Lauro Sodré – Casa Oscar Miranda – Bairro Centro. O evento 

acontece por ocasião da Festividade do Divino Espírito Santo em Moju, padroeiro do 

município, e será realizada no dia 08 de junho de 2019, num percurso com cerca de 13 Km, 

com saída do Balneário Levi, seguindo pela PA 150, Avenida das Palmeiras, Rua Salomão 

Cardoso (Transmucura), Alça Viária até a ponte, Avenida Marginal do Rio Moju, Rua Lauro 

Sodré e chegada na Praça Matriz, por atletas regularmente inscritos, de ambos os sexos, a partir 

de 16 anos, sob qualquer condição climática, estando a largada prevista do seguinte modo:  

  

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 A idade mínima para participação da Corrida DIVINO ESPIRITO SANTO é de 16 anos 

completos. Os atletas menores de 18 anos deverão entregar autorização por escrito dos pais ou 

representante legal. Se o atleta se apresentar sozinho, a autorização deverá ter firma 

reconhecida em cartório e vir acompanhada de cópia autenticada do Documento de Identidade 

do pai ou responsável;  

1.2 Poderão participar da XVII CORRIDA DIVINO ESPIRITO SANTO pessoas de ambos os 

sexos;  

1.3 Não haverá categorias específicas para atletas com necessidades especiais. Os atletas nesta 

condição poderão participar da Corrida, inscritos em sua categoria específica.  

1.4 À Organização reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.  

  

2. INSCRIÇÕES  

2.1 A inscrição para a corrida é gratuita.  

2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente na Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto, Lazer e Turismo (Rua Lauro Sodré- Casa Oscar Miranda s/n-Centro), até o dia 05 

de junho de 2019, podendo ser encerradas antes, caso seja alcançado o número máximo de 

participantes;  

2.2.1 Não serão realizadas inscrições no dia da prova;  

2.2.2 Ao fazer a inscrição o atleta deverá informar o seu nome, CPF, RG, Data de Nascimento 

e endereço completo com CEP e telefone para contato.  

2.3 As inscrições serão limitadas a 100 (Cem) atletas;  

2.4 As inscrições de atletas com necessidades especiais serão gratuitas.  
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2.5 Os atletas de 60 anos ou mais terão 50% de desconto no valor da inscrição;  

2.6 A Organização poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, prorrogar prazos ou aumentar 

o número de inscrições em função de necessidades e disponibilidades técnicas ou estruturais; 

2.7 Alteração e cancelamento da inscrição: uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, 

em nenhuma hipótese, será alterada a modalidade a ser disputada, bem como não será 

devolvido o valor da taxa paga no ato da inscrição, mesmo que os respectivos dados não 

tenham sido enviados para a Organização.  

  

3. LOCAL, HORÁRIOS E PROGRAMAÇÃO  

3.1 A arena de concentração e dispersão da Corrida DIVINO ESPIRITO SANTO será nas 

dependências da Praça da Matriz situada na Rua Lauro Sodré, em frente a Prefeitura Municipal 

de Moju;  

3.2 A Largada será no Balneário Levi.   

3.3 0 evento terá a seguinte Programação:  

06h00 – Concentração na praça Matriz para deslocamento até o local da largada;  

07h00 - Aquecimento/alongamento para a largada;  

07h30 - Largada dos atletas em geral;  

09h00 – Tempo limite para 

chegada; 09h30 - Premiação; 10h30 

- Encerramento.  

  

4. KIT CORRIDA  

4.1 Os atletas oficialmente inscritos receberão número de peito, alfinetes e uma camiseta 

alusiva ao evento;  

4.2 Para retirar o kit o atleta ou seu representante devidamente autorizado deverá apresentar: 

documento de identidade (original ou cópia simples) e comprovante de inscrição original (não 

serão aceitas cópias, em hipótese alguma);  

  

5. SERVIÇOS NA ARENA DO EVENTO  

A organização disponibilizará aos atletas, nas dependências da praça da matriz pontos de 

hidratação com água natural e frutas;  

  

6. CATEGORIAS, CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO  

6.1 A premiação é dividia em classificação geral, por categoria e categorias especiais, seguindo 

as normas deste regulamento, conforme tabela especificado:  
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Tabela 01  

 GERAL – MASCULINO E FEMININO   

IDADE  CLASSIFICAÇÃO  PREMIAÇÃO  MEDALHAS  

16 a 35 anos  1º, 2º, 3º lugar  

1º LUGAR:  R$ 400,00  X  

2º LUGAR  R$ 200,00  X  

3º LUGAR  R$ 100,00  X  

Tabela 02  

 MASTER – MASCULINO E FEMININO   

IDADE  CLASSIFICAÇÃO  PREMIAÇÃO  MEDALHAS  

36 a 49  1º, 2º  

1º LUGAR:  R$ 300,00  X  

2º LUGAR  R$ 150,00  X  

3º LUGAR  -  X  

Tabela 03  

 SENIOR– MASCULINO E FEMININO   

IDADE  CLASSIFICAÇÃO  PREMIAÇÃO  MEDALHAS  

50 EM 

DIANTE  
1º, 2º  

1º LUGAR:  R$ 300,00  X  

2º LUGAR  R$ 150,00  X  

3º LUGAR  -  X  

Tabela 04  

 ESPECIAL – MASCULINO E FEMININO   

IDADE  CLASSIFICAÇÃO  PREMIAÇÃO  MEDALHAS  

  1º, 2º  

1º LUGAR:  R$ 200  X  

2º LUGAR  R$ 100,00  X  

3º LUGAR  -  X  

Tabela 05  

M ELHOR MOJUENSE – MASCULINO E FEMNININO  

IDADE  CLASSIFICAÇÃO  PREMIAÇÃO  MEDALHAS  

-  1º, 2º  
1º LUGAR:  R$200,00  X  

2º LUGAR  -  X  

  

§1º O atleta que receber premiação na classificação geral, não receberá na sua respectiva faixa 

etária.  
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§2º Para que o atleta tenha classificação, deverá concluir a prova de acordo com o item 4.3 6.4 

– Não serão feitas alterações no dia da corrida.   

6.5 – O prazo máximo é de 5 (cinco) dias úteis após o evento para o recebimento da medalha 

e premiações. Após o prazo, a organização não realizará a entrega dos mesmos.   

6.6 – No dia da prova só serão premiadas no pódio as categorias GERAL MASCULINA E 

FEMININA.   

6.7 – Os atletas vencedores das categorias GERAL MASCULINA E FEMININA, também 

terão 5 (cinco) dias úteis para recebimento de sua premiação. Após esse prazo, a organização 

não se responsabilizará mais pela entrega da premiação.     

6.8 – A organização não se responsabilizará pela entrega de qualquer premiação, de qualquer 

espécie e de qualquer CATEGORIA GERAL MASCULINA E FEMININA, fora do município 

de Moju.    

6.9 – Categoria Especial  

Será considerada Categoria Especial os primeiros colocados geral Masculino e Feminino os 

atletas residentes e domiciliados no município de Moju.  

  

7. REGRAS GERAIS DO EVENTO  

7.1 No ato da inscrição cada participante deverá concordar com o Termo de Responsabilidade 

de Participação na Corrida DIVINO ESPIRITO SANTO e ler este Regulamento, não podendo 

alegar desconhecimento das regras da prova;  

7.2 Ao se inscrever o atleta assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos, 

aceita integralmente este Regulamento, e assume todas e quaisquer despesas relativas à sua 

participação no evento, tais como transporte, hospedagem e alimentação;  

7.3 A inscrição será confirmada somente após a efetivação do pagamento; ocasião em que a 

Organização entregará o Kit Corrida.  

7.4 A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituições de atletas. O 

participante que ceder seu número de peito a outra pessoa será responsável por qualquer 

acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer, e, se descobertos, serão ambos 

desclassificados;  

7.5 Haverá postos de hidratação com água mineral ao longo do percurso;  

7.6 A Organização disponibilizará serviço de ambulância para atendimento emergencial dos 

atletas e a remoção, quando for o caso, para hospital da REDE PÚBLICA;  

7.7 0 atleta ou seu(sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção, transferência, hospital, médicos etc.), eximindo a organização 

de quaisquer responsabilidades, e assumirá integralmente as consequências desta decisão; 7.8 

À Organização reserva-se o direito de retirar da prova, a qualquer tempo, qualquer atleta que 

não estiver em condições de saúde adequadas à prática esportiva;  
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7.9 0 atleta cede à Organização todos os direitos de utilização de imagem, inclusive as de 

arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos à 

televisão ou qualquer outro meio de transmissão e/ou divulgação, promoções, Internet e 

qualquer mídia, qualquer tempo;  

7.10 Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e observar os desníveis 

e obstáculos que possam existir ao longo do caminho, pois se trata de uma corrida por ruas de 

domínio público;  

7.11 Todos os Atletas inscritos na XVII CORRIDA DIVINO ESPIRITO SANTO, são 

obrigados a usar a camisa do evento sob pena de ser desclassificado da mesma;  

9.13 0 atleta que largar em local diferente do indicado pela Organização, passar a faixa no 

momento da largada, praticar irregularidades ou adotar atitudes antiesportivas será passível de 

desclassificação;  

9.14 Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá 

decisão final.  

  

  

  

  

  

OSCAR NONATO DOS SANTOS  
Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo  
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ANEXO  

  
  

Imagem do Google Maps – 31/05/2019 às 11:12  


