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CORRIDA DE RUA 

 
 
 

Art. 1° – INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
1.1 – A Corrida JOBIS 2020 será realizada no dia de 2020, às 07:00h, com qualquer 

condição climática, com largada e chegada na (A definir), sendo que a Organização 
poderá suspender ou adiar a corrida, bem como o local, por questões de segurança pública 
e/ou motivos de força maior.  

 
1.2 – A Corrida JOBIS 2020 será realizada em 2 categorias diferentes, 5km e 10km. 

A distância de 5km será em volta única no percurso, enquanto a distância 10km será 
realizada em 2 voltas no mesmo percurso. Sempre em distâncias aproximadas e 
obrigatoriamente na forma individual (solo). Os horários de largadas seguem o 
Cronograma: 

 

 07h00 – Largada – 10km 

 07h05 – Largada – 5km 
 
1.3 – O percurso da Corrida JOBIS 2020 será realizado predominantemente na via 

Eixão Sul, com detalhes do percurso divulgados no site oficial do evento.  
 
1.4 – Poderão participar atletas de ambos os sexos de acordo com este regulamento. 
 
1.5 – Poderão participar da Corrida JOBIS 2020, na categoria corrida 5 km e 10 km, 

atletas com idade igual ou superior a 15 anos, sendo que o atleta menor de 15 anos poderá 
participar desde que apresente autorização dos responsáveis.  

  
1.6 – O atleta, ao participar da Corrida JOBIS 2020 cede todos os direitos de 

utilização de sua imagem, inclusive direito de arena e divulgação da prova em qualquer 
mídia, em qualquer tempo. 

 
1.7 – O atleta deverá tomar conhecimento prévio do regulamento da Corrida JOBIS 

2020, assumindo a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceitando totalmente as 
regras estabelecidas no presente Regulamento. 

 
1.8 – O atleta, através do ato da inscrição realizado por ele, assume que participa da 

Corrida JOBIS 2020 por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade a Organização, Patrocinadores e Apoiadores. 

 
1.9 – Os atletas estarão cobertos por seguro de vida e invalidez permanente 

contratado pela Organização. 
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Art. 2° - DAS CATEGORIAS 
 
2.1 – A premiação desta corrida será assim distribuída: 
 

 Os 5 (cinco) primeiros atletas colocados gerais na categoria masculina, na corrida 

de 5 km e 10 km, receberão troféu, podendo, eventualmente, receber prêmios. 

 

 As 5 (cinco) primeiras atletas colocadas na categoria feminina, na corrida de 5km 

e 10km, receberão troféu, podendo, eventualmente, receber prêmios. 

2.2 - Caso um atleta inscrito na corrida de 10 km obtenha um resultado passível de 
premiação para a corrida de 5 km e vice-versa, a premiação não será concedida. 

 
2.3 - Será contabilizado, em caráter de premiação no local do evento, o tempo bruto 

dos participantes de cada categoria e não o tempo líquido. Para divulgação posterior ao 
evento, serão classificados os atletas de acordo com o tempo líquido aferido na prova. 

 
Parágrafo Único: Não haverá premiação ou classificação por faixas etárias em 
nenhuma das modalidades. 
 
2.4 - Todos os (as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que 

estiverem regularmente inscritos em qualquer uma das categorias e sem o 
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação (finisher). 

 
Art. 3° - DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 – As inscrições serão realizadas por meio on-line, através do site oficial do evento 

(a definir site) podendo ser instalados pontos de inscrição físicos, a critério da organização 
e com divulgação do local. 

 
3.2 – Valores de inscrição no site (a definir site), conforme lotes por datas mais taxa 

de sistema/comodidade. 
 
3.3 – Atletas com idade superior a 60 anos possuem 50% de desconto no valor 

integral da inscrição, em qualquer uma das categorias disponíveis. O desconto não incide 
sob o valor de taxa de comodidade do site de inscrições on-line. 

 
3.4 – Lotes de inscrições: 
 
 

Mudanças de 
lotes 

Sem Kit Com Kit 

Até 09/06   

10/06 a 30/06   

01/07 a 10/07   

 
 
 

http://gpextreme.com.br/eventos/gp-extreme-brasilia
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Art. 4° – ENTREGA DO KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM 
 
4.1 - A entrega do Kit será realizada em dia e local a ser divulgado tempestivamente 

pela organização, devendo ocorrer no mínimo com 1 (um) dia de antecedência da data da 
prova, para os atletas inscritos até o preenchimento das vagas disponíveis, sendo que 
somente o atleta inscrito, ou outra pessoa com procuração e cópia do documento do atleta 
devidamente inscrito, poderá fazer a retirada do kit atleta. 

 
4.2 - Não serão entregues kits de corrida no dia da prova ou data posterior a 

prova em nenhuma hipótese. 
 
Parágrafo Único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com 
a disponibilidade. 
 
4.3 - 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 
penalidade os participantes que não cumprirem este artigo (ver item PENALIDADES); 

 
4.4 - No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os dados de 

inscrição; 
 
4.5 - Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 
 
 
Art. 5° - LARGADA – PERCURSO E CHEGADA 
 
5.1 – O tempo máximo de realização da prova será de 01h30min para todas as 

categoria 10km e 01h00min para categoria 5km, sendo o horário de fechamento do ponto 
de largada 10min após o horário de largada oficial do evento/categoria. 

 
5.2 - É obrigação dos participantes da prova cumprir o trajeto em sua totalidade para 

receber a medalha de participação. 
 
5.3 - O percurso será, predominantemente, em via de asfalto com o trânsito livre para 

os atletas, devendo o atleta permanecer no sentido correto do percurso indicado pela 
sinalização de prova e staffs no percurso. Será disponibilizado no site da prova o MAPA do 
percurso. 

 
5.4 – A hidratação será fornecida pela organização em pontos específicos ao longo do 

percurso e distribuída somente aos atletas devidamente inscritos (e identificados pelo 
numeral de peito) na Corrida JOBIS 2020.  

 
Art. 6° - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 
 
6.1 – Durante a realização da Corrida JOBIS 2020 os atletas serão fiscalizados em 

todo o percurso por staffs identificados com a camiseta/colete da Prova/Organização, com 
autoridade para identificação e anotação do atleta que esteja utilizando-se de conduta 
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considerada FALTA LEVE ou FALTA GRAVE, a ser encaminhada a Organização para 
decisão quanto à aplicação das penalizações estabelecidas neste Regulamento. 

 
6.2 - Será considerada FALTA LEVE e passível de penalização com 15 minutos por 

ocorrência no tempo final do atleta: 
 
a) Desrespeitar os staffs e árbitros; 
b) Contato físico do atleta durante a corrida, como puxão e empurrão, com outra 

pessoa; 
 
6.3 - Será considerada FALTA GRAVE passível de desclassificação: 
 
a) Participação do atleta sem o uso do número de identificação em local visível do 

vestuário; 
b) Realização do trecho pelo atleta sem o uso de chip; 
c) Utilização de carona em qualquer tipo de transporte pelo atleta durante o trecho a 

ser corrido. 
d) Atleta que não passe pelos pontos de checagem; 
e) Atleta que seja penalizada por mais de 02 vezes com FALTA LEVE; 
f) Outra atitude apontada pelos staffs e árbitros e julgada grave pela Organização. 
 

Art. 7° - COMISSÃO DISCIPLINAR 
 
7.1– A Comissão será composta por 3 membros, sendo 1 atleta, indicados pela 

Organização. 
 
 
Art. 8° – CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1 - Será considerado vencedor (ra), o (a) atleta que completar o percurso no menor 

tempo, dentro da sua categoria na classificação geral, sendo contabilizado para fins de 
premiação no local, o tempo bruto do (a) atleta. Para divulgação em momento posterior ao 
evento, será utilizado o tempo líquido de cada atleta, aferido pela organização do evento. 

 
8.2 – Não serão permitidos durante a premiação do evento qualquer tipo de cartaz, 

faixa, boné, camisa, vestimentas etc., que venha a denegrir a imagem da organização do 
evento e ou dos apoiadores/patrocinadores, marcas conflitantes com marcas dos 
apoiadores/patrocinadores do evento, ou ainda com qualquer teor político ou desrespeitoso 
para com demais atletas. Neste caso, o (a) atleta pode ser DESCLASSIFICADO (A), 
incluindo atletas premiados. 

8.3 - Serão considerados classificados os atletas que completarem o percurso dentro 
dos limites de tempo previsto pela a organização. 

 
8.4 – O atleta que tenha sido penalizado pela fiscalização terá 02 horas, contadas a 

partir da divulgação do resultado extraoficial, para apresentar recurso escrito à organização 
da Corrida JOBIS 2020, que terá 24 horas proferir decisão. 
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8.5 - Serão premiados com medalhas todos os atletas que completarem a Corrida 
JOBIS 2020, dentro dos limites de tempo e regras estabelecidas no regulamento. 

 
8.6 – O Chip será descartável, com fornecimento no ato de entrega do Kit, sendo de 

responsabilidade do atleta sua utilização na prova. Não será fornecido novo chip em caso 
de perda. 

 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE ALGUNS TERMOS TESTE REGULAMENTO: 
 

Termos Esclarecimentos 

Site da prova  

Prova/Evento/Corrida  

Produção ANSEF 

Organização TIME Assessoria Esportiva 

 
 


