
PREMIAÇÃO 
  

 
Artigo 43º. A premiação desta corrida será assim distribuída: 
 
I - Os 5 (cinco) primeiros atletas colocados na categoria geral masculina e feminina na 
corrida de 5 km e 21 km solo receberão troféu, enquanto na modalidade 21 km (dupla) 
masculino, feminina e dupla mista receberão troféus até o terceiro colocado. (Um troféu 
para cada integrante da dupla), na categoria duplas não haverá premiação por faixa etária.  
 
Parágrafo Único: Caso um atleta inscrito na corrida de 21 km obtenha um resultado passível 
de premiação para a corrida de 5km ou 21 km e vice-versa, a premiação não será 
concedida. 
 
Premiação Geral Masculino e Feminino 21km 
 
1° lugar troféu 
2° lugar troféu 
3° lugar troféu 
4° lugar troféu 
5° lugar troféu 
 
Premiação Geral Masculino e Feminino 5km 
 
1° lugar troféu 
2° lugar troféu 
3° lugar troféu 
4° lugar troféu 
5° lugar troféu  
 
*Paragrafo Único – Haverá premiação especial para a Categoria Munícipes, sendo 
premiados os 3 (três) primeiros colocados masculino e feminino, nas modalidades 5km 
individual e 21km individual, o mesmo poderá receber premiação nas demais categorias, 
por se tratar de uma categoria especifica. 
 
Artigo 44º. Todos os (as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que 
estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão 
medalhas de participação (finisher). 
 
§ 1º Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas 
que, mesmo inscritas, não participaram da corrida. 
 
§ 2º Para receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de 
peito. 
 
§ 3º Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta 



 
 
Artigo 45º. As cinco primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 5km e 21 
km solo e os três 21km (duplas) serão definidas por ordem de chegada. As demais 
colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada atleta para 
completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem. 
 
Artigo 46º. Os (as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao podium, 
assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a categoria dele for chamada. O (a) 
atleta que não comparecer ao podium durante a cerimônia de premiação perderá o direito 
aos prêmios. 
 
Artigo 47º. Haverá premiação para categoria por faixa etária, na modalidade de 21k e 5k, 
sendo premiados com troféus os três primeiros colocados, individual assim distribuídas: 
 
 Masculino 21k 
 
• 18 a 24 anos 
• 25 a 29 anos 
• 30 a 34 anos 
• 35 a 39 anos 
• 40 a 44 anos 
• 45 a 49 anos 
• 50 a 54 anos 
• 55 a 59 anos 
• 60 a 64 anos  
• 65 a 69 anos  
• 70 anos acima 
 
Feminino 21k 
 
• 18 a 24 anos 
• 25 a 29 anos 
• 30 a 34 anos 
• 35 a 39 anos 
• 40 a 44 anos 
• 45 a 49 anos 
• 50 a 54 anos 
• 55 a 59 anos 
• 60 anos acima 
 
 
 
 
 
 



 
 
5Km masculino e 5km feminino 
 
• 14 a 19 anos  
• 20 a 24 anos  
• 25 a 29 anos  
• 30 a 34 anos  
• 35 a 39 anos  
• 40 a 44 anos  
• 45 a 49 anos  
• 50 a 54 anos  
• 55 a 59 anos 
 • 60 anos acima  
 
§ 1º Premiação em duplas Serão premiadas com troféus as duplas masculinas, femininas e 
mistas até a 3ª colocação. 
 
§ 2º Não haverá premiação por faixas etárias no revezamento em duplas 
 
§ 3º Haverá corrida infantil, ao custo de R$ 20, sendo premiados com medalhas de 1º ao 3º 
colocado nas categorias masculinas e femininas, com as seguintes faixas etárias: 05 a 07 
anos 50m 08 a 10 anos 75m 11 a 13 anos 200m 
 
Artigo 48º. Os resultados oficiais da corrida serão informados através de exposição em local 
visível e de acesso a todos os competidores, no local de chegada e no site da empresa a 
ser contratada para realizar a cronometragem eletrônica, ao prazo provável de 72 (setenta e 
duas) horas após o término do evento. 
 
§1º A empresa organizadora não se responsabiliza pela não divulgação do resultado oficial 
do (a) atleta que não utilizou o chip da forma recomendada neste regulamento. 
 
§ 2º A empresa organizadora não se responsabiliza pelo atraso na divulgação dos 
resultados oficiais em razão de falhas na rede mundial de computadores, caso em que os 
resultados serão devidamente informados após a resolução do problema técnico.  


