XVIII JOGOS AFFEMG
Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais 2018
REGULAMENTO CORRIDA
1 - DO LOCAL
1.1 - A largada será na portaria principal do IATE Tênis Clube de Belo Horizonte, localizado
na Avenida Doutor Otacílio Negrão de Lima, 1.350, Bairro São Luiz – Pampulha, Belo
Horizonte – MG.
1.2 - O número correspondente à inscrição para a prova será entregue dentro das
dependências do IATE, no dia da prova, 30 minutos antes do horário previsto para a
largada.
2 - DO DIA E HORÁRIO
2.1 - As provas acontecerão dia 25 de agosto de 2018, sábado. Às 08h00min será o início
da concentração. Às 08h30min será a largada para todas as provas.
3 - DO PERCURSO
3.1 - A corrida será realizada ao redor da Lagoa da Pampulha, sentido IATE - marco zero,
com retorno ao IATE.
3.2 - Durante a prova haverá sinalizações e fiscais de observação.
4 - DA ARBITRAGEM GERAL
4.1 - Profissionais de Educação Física estarão espalhados pelo percurso, identificados
como fiscais de prova, e com pranchetas nas mãos anotarão o tempo de cada corredor
através do seu número de identificação, recebido antes do início da prova e fixado na parte
frontal da camisa dos Jogos. Os profissionais envolvidos também terão a função de
suporte aos atletas e auxílio no percurso.
5 - DAS CATEGORIAS
5.1 - A corrida será dividida em 8 categorias:
I - 5 km feminino (atletas de 16 a 40 anos de idade).
II - 5 km feminino (atletas de 41 a 55 anos de idade).
III - 5 km feminino (atletas acima de 55 anos de idade).
IV - 5 km masculino (atletas de 16 a 40 anos de idade).
V - 5 km masculino (atletas de 41 a 55 anos de idade).
VI - 5 km masculino (atletas acima de 55 anos de idade).
VII - 10 km feminino.
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VIII - 10 km masculino.
5.2 - A idade será representada na inscrição somente pelo ano de nascimento de cada
atleta, não sendo considerado o mês nem o dia de nascimento.
5.3 - Após o encerramento das inscrições, a comissão organizadora poderá unificar ou
subdividir as categorias propostas inicialmente, levando em consideração não apenas o
sexo e a distância percorrida, mas também a faixa etária de cada competidor.
6 - DAS INSCRIÇÕES
6.1 - As inscrições serão realizadas no período de 02 a 10 de julho de 2018, através do
site www.affemg.com.br, pelo telefone (31) 3289-5709 ou pessoalmente, na sede de Belo
Horizonte, na CENTRALSEF, na Central de Serviços de Contagem ou na sede das
Diretorias Regionais.
7 - DO MATERIAL PARA A CORRIDA
7.1 - Cada atleta é responsável pelo seu tênis apropriado a essa modalidade, bem como o
uso de roupas leves e confortáveis. A camisa dos XVIII Jogos AFFEMG é obrigatória, bem
como a fixação do número de identificação de cada atleta 30 minutos antes da largada.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de
terceiros.
8.2 - O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessoria, amigos, familiares, etc.,
com bicicleta ou outros meios resultarão na desclassificação do participante.
8.3 - O atleta que, voluntariamente, deixar a pista, não poderá continuar na corrida.
8.4 - O atleta é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da
competição.
Parágrafo único. Pode, o coordenador técnico, seguindo recomendação do médico
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento.
8.5 - A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico; no
entanto, haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para
remoção e primeiros socorros, sendo o atendimento médico propriamente dito, tanto de
emergência como de continuidade, efetuado na Rede Pública, sob responsabilidade desta.
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8.6 - O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de
atendimento, eximindo a organização de qualquer responsabilidade, desde a
remoção/transferência até seu atendimento médico.
8.7 - A inscrição do atleta na prova implica a aceitação deste regulamento e seu total
entendimento, devendo qualquer dúvida ser esclarecida junto à organização por meio do
endereço eletrônico eventos@affemg.com.br ou do telefone (31) 3289-5709.
8.8 - A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e
possíveis recursos impetrados e, inclusive, poderá promover alterações que se fizerem
necessárias para a manutenção dos Jogos.
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