
1ª CORRIDA UNINORTE 

  

REGULAMENTO 

  

1. A Corrida Pedestre Uninorte, promovida por esta instituição será 

realizada no dia 19 de Abril de 2015, com largada às 07h30 e com percurso 

de aprox. 4,5km. A coordenação do evento será realizada pela Mode On 

Marketing Promocional e Consultoria em Eventos. 

  

2. A corrida é destinada principalmente para o corpo discente, docente e 

corporativo da instituição, porém, aberta ao público em geral. Será ofertado 

o total de 2000 vagas, distribuídas da seguinte forma: 80% das Inscrições 

para Alunos devidamente matriculados na instituição, 10% para os 

colaboradores (Incluindo professores) ativos na instituição, e 10% para o 

público em geral.  

  

2.1 A Corrida não terá caráter oficial e não serão computados os tempos 

para quaisquer “ranking” ou associação atlética, desporto ou entidade 

ligada à classe esportiva nacional e/ou internacional. 

  

3. Os participantes deverão estar no local de largada com pelo menos uma 

hora de antecedência (60 minutos antes da sua largada), quando serão 

dadas as instruções finais. 

  

4. A CORRIDA será disputada nas distâncias aproximadas de 04 (quatro) 

quilômetros. A prova terá a duração máxima de 01 hora e 30 minutos. 

Expirado este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e 

atendimento médico será desativado. 

  

5. A idade mínima para participação na corrida é de 15 anos de Idade. Os 

atletas com idades entre 15 e 17 anos só poderão participar da corrida com 



autorização por escrito do pai ou de um responsável legal. A autorização 

deverá estar acompanhada de cópia de um documento de identidade que 

será integrado ao processo na retirada dos kits da corrida. Lembrando que 

este formulário de AUTORIZAÇÃO DO PAI OU RESPONSÁVEL PELO 

ATLETA encontra-se disponível para impressão aqui nesta mesma página, 

logo mais abaixo. 

  

6. No ato da retirada dos kits, cada participante deverá dispor de um 

documento com foto e o Termo de Responsabilidade da prova, 

devidamente assinado e datado. Este formulário encontra-se disponível 

para impressão aqui nesta mesma página, logo mais abaixo.  

  

7. A inscrição para corrida Uninorte é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 

  

8. As inscrições serão realizadas através do site da Instituição de ensino da 

Uninorte: http://cadastros.uninorte.com.br/corrida-uninorte/ 

  

9. As inscrições serão do dia 12 de Março até o dia 06 de Abril, 13 (Treze) 

dias antes do Domingo, dia 19 de Abril, marcado para a prova, ou até que 

se atinja o limite técnico de participantes. 

  

10. A retirada de kits acontecerá na semana da prova, dia 16.04 (Quinta-

feira) e 17.04 (Sexta-feira), o horário e o local de entrega serão 

divulgados através das mídias sociais, 

http://cadastros.uninorte.com.br/corrida-uninorte/ e dos e-mails dos 

atletas inscritos através do site citado no item 8 deste regulamento. 

  

11. Não serão entregues kits no dia do evento, nem após o mesmo. O 

tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão 

efetuadas trocas referentes ao tamanho da camiseta. O kit deve ser 

conferido no momento da retirada. 



  

12. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante 

apresentação de autorização específica para este fim, no caso; procuração 

expedida por cartório. 

  

13. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo 

com o Estatuto do Idoso, têm direito a desconto de 50% no valor da 

inscrição, através do site do evento. O documento original de 

identidade (documento original com foto) deverá ser apresentado para 

retirada do kit e para retirada do chip para comprovação da idade. 

  

14. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado 

visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização 

da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não 

cumprirem esta exigência. 

  

15. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do 

percurso. O percurso é disponibilizado no site oficial da corrida citado 

no item 8 deste regulamento. 

  

16. Após a efetivação das inscrições, a organização do evento reembolsará 

50% do valor da inscrição aos participantes que fizerem pedido oficial de 

desistência pelo e-mail atendimento@modeoneventos.com.br , no mínimo 

10  (Dez) dias antes da corrida. Após este período não haverá reembolso de 

inscrição. 

  

17. A organização irá disponibilizar aos participantes do evento uma 

ambulância com equipe de médico e técnico de enfermagem para prestação 

de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso seja necessário 

atendimento médico de emergência, o paciente será removido para alguma 

unidade na rede pública de saúde. 

  

mailto:atendimento@modeoneventos.com.br


18. Ao longo do percurso da prova haverá 03 postos de hidratação com 

água, conforme demonstrado no mapa do percurso. A Coordenação do 

evento não se responsabilizará, caso o atleta consuma qualquer tipo de 

hidratante que não seja dos postos constantes no mapa, infográfico, 

regulamento ou divulgação prévia por parte da organização do evento.  

  

19. Este evento contará com o apoio dos órgãos competentes do Governo 

do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes. 

  

20. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos sanitários químicos 

na área de concentração/largada. 

  

21. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais 

ou prejuízo que porventura os atletas/participantes venham a sofrer durante 

a participação neste evento. 

  

22. Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma 

rigorosa e completa avaliação médica prévia à participação no evento. 

  

23. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O 

atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento destas regras 

causará a desclassificação do atleta. 

  

24. A organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, 

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados por atleta inscrito 

na prova a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e 

exclusiva responsabilidade do mesmo. 



  

25. Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição 

referente aos primeiros colocados, naipes masculino ou feminino, ou 

condução da prova, deverão ser feitas por escrito, até trinta minutos após a 

divulgação oficial à Organização do Evento e entregue na tenda de 

organização da prova, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). 

  

26. Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus 

dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando 

por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 

assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros 

ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

  

27. Ao participar deste evento, os participantes cedem todos os direitos de 

utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 

recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser aferido, relativo 

aos direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada 

pelos veículos de comunicação deste país para este evento ou eventos 

futuros com a coordenação, criação ou parceria da Agencia Mode On 

Marketing Promocional e Consultoria de Eventos. 

  

28. Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior 

sem aviso prévio aos participantes. 

  

29. O Circuito de Corrida Uninorte, terá classificações organizadas nas 

seguintes Categorias: “Masculino” de 1º ao 5º colocado, “Feminino” de 1ª 

a 5ª colocada, 1º Lugar para “Melhor Caracterização Individual”, 1º 

Lugar para “Melhor Caracterização em Grupo”, 1º Lugar para maior 

“Percentual de participação por Curso da Instituição” (Controlado por 

Chip), 1º Lugar para “Escolas (Melhor Interação nas Unidades)”. 

 

 



NORMAS DE JULGAMENTO PARA AS PREMIAÇÕES DAS CATEGORIAS INDIVIDUAL, POR 
GRUPO E POR ESCOLA 

  
Caracterização - Categoria Individual 

Quesito Pontuação Máxima Descrição 

  

Animação 

  

0,1 a 3,0 

Procurar observar se o aluno 

mostra animação, vontade de 

participar, ao longo da 

prova. 

  

Evolução 

  

0,1 a 3,0 

Observação se é realizado 

alguma coreografia entre o 

grupo durante a corrida. 

  

Caracterização da Profissão 

  

0,1 a 4,0 

  

Observar se a “fantasia” ou 

“vestimenta” está de acordo 

com o curso/profissão 

vinculada 

Total     

  
  
Caracterização - Categoria grupo 

Quesito Pontuação Máxima Descrição 

Animação 0,1 a 1,0 

Procurar observar se o grupo 

mostra animação, vontade de 

participar, ao longo da 

prova. 

Coreografia 0,1 a 2,0 

Observação se é realizado 

alguma coreografia entre o 

grupo durante a corrida 

Grito de Guerra 0,1 a 1,0 

Escutar a execução do grito 

de Guerra e a associação do 

grito com o curso  

Caracterização do Curso 0,1 a 3,0 

Observar se a “fantasia” ou 

“vestimenta” está de acordo 

com o curso, se representa o 

curso. 

Conjunto 0,1 a 3,0 
Observar se há alinhamento 

entre os itens acima 

  
  

Categoria Escola 

Quesito Pontuação Máxima Descrição 

Animação 0,1 a 1,0 

Procurar observar se o grupo 

mostra animação, interação 

com os alunos e os motiva 

na competição. 

Coreografia 0,1 a 2,0 Observação se é realizado 



alguma coreografia entre o 

grupo na estação em 

conjunto com os alunos 

Grito de Guerra 0,1 a 1,0 

Escutar a execução do grito 

de Guerra e a associação 

com o curso e a interação 

com os competidores. 

Caracterização do Curso 0,1 a 3,0 

Observar se a “fantasia” ou 

“vestimenta” está de acordo 

com o curso, se representa o 

curso. 

Conjunto 0,1 a 3,0 
Observar se há alinhamento 

entre os itens acima 

 

  

30. A Premiação será com Troféus personalizados, somente para os atletas 

que se enquadrarem no perfil acima. 

  

31. O (A) atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação poderá 

reclamar seu troféu junto à organização em até 10 dias corridos após a 

prova, devendo retirá-lo na sede da Mode On Marketing Promocional e 

Consultoria em Eventos. Após este prazo, nenhuma premiação será 

entregue. 

  

32. Por tratar-se de evento em caráter recreativo e não oficial, Não 

Haverá premiação em dinheiro em nenhuma das categorias descritas 

deste regulamento. 

  

32.1 Sendo que todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de 

forma legal e sem descumprimento deste regulamento receberão medalhas 

de "finisher”. 

  

33. Os resultados oficiais do Circuito de Corrida Pedestre Uninorte, serão 

informados através do site oficial do evento (Item 8), ao prazo de até 48 

horas após o término da corrida. 



  

34. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo 

proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso 

tecnológico sem prévia autorização por escrito da organização da prova. 

  

35. Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e 

outros meios resultarão na desclassificação do participante. Assim como o 

fornecimento de água pelos mesmos, visto que isso compete à organização 

da prova. 

  

36. Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo 

com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, 

comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz 

respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 
 


