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Regulamento do Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E DA PROMOÇÃO 

Art. 1º - Este regulamento é o conjunto de normas que regem a competição denominada Desafio 

da 41ª Minimaratona 31 de Julho, a ser realizado entre os dias 24 e 29 de julho de 2021. 

Art. 2º - O Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho é realizado pela Secretaria Municipal de 

Integração Social, Esporte e Cultura.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º - O Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho tem por finalidade proporcionar um 

estilo de vida mais ativo, buscando através do exercício físico a promoção da saúde, 

qualidade de vida e bem-estar da população Anapolina. 

Art. 4º - O Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho reger-se-á pelas disposições do presente 

Regulamento. 

 

CAPITULO III 

DO CRONOGRAMA 

Art. 6º - O Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho, obedecerá ao cronograma abaixo 

discriminado: 

Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho - 2021 

Data Local Período de Inscrição 

24/07/2021 à 

29/07/2021 

Parque Onofre Quinan 

 
15/07/2021 à 22/07/2021 

24/07/2021 à 

29/07/2021 

Parque Ambiental Jk 

 
15/07/2021 à 22/07/2021 

24/07/2021 à 

29/07/2021 

Parque da Jaiara 

 
15/07/2021 à 22/07/2021 

24/07/2021 à 

29/07/2021 

Campo do Anápolis (Boa 

Vista) 

 

15/07/2021 à 22/07/2021 
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§ Único – Dispõe sobre a particularidade de cada segmento (percurso) criado no aplicativo 

STRAVA. 

• Parque Onofre Quinan – 5 voltas. 1.215 metros cada volta. 6.075 m 

• Parque JK – 5 voltas. 1.100 metros cada volta. 5.500 m 

• Campo do Anápolis F. C. – 6 voltas. 940 metros cada volta. 5.640 m 

• Parque da Jaiara – 7 voltas. 770 metros cada volta. 5.390 m 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 7º- Aos participantes do Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho são vedados a 

participação de atletas menores de 09 anos de idade. 

§ 1 - Poderão participar do Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho pessoas moradoras da 

cidade de Anápolis e de outras localidades, lembrando que o desafio deverá obrigatoriamente 

ser realizado nos locais descritos no Cronograma do capítulo III. 

§ 2 - É de inteira responsabilidade dos pais ou responsáveis a participação do atleta menor 

de 18 anos. 

  

CAPÍTULO V 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 8º - A participação do atleta será realizada através de inscrição on-line no site: 

HTTPS://CORRIDA.ANAPOLIS.GO.GOV.BR 

§1 - O atleta que efetuou sua inscrição através do site supracitado terá de utilizar o aplicativo 

STRAVA para registro do seu percurso. 

§2 - Se o atleta não possuir o aplicativo STRAVA, deverá obrigatoriamente baixá-lo no celular 

para registros dos percursos. 

§3 - Na retirada da medalha, o atleta deverá apresentar a cópia de um documento de 

identificação com foto do participante ou original e 1Kg de alimento não perecível, exceto 

farinhas em geral e sal. 

§4 - serão aceitas fotos digitalizadas on-line, como carteira de identidade, CNH, Documentos de 

conselhos reconhecidos em território nacional e passaportes.  

§5 - As inscrições serão encerradas automaticamente às 23:59 horas do último dia 

previsto para o término das mesmas. 

§6 - O Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho terá o limite de 1500 mil vagas. 

§7 - O atleta ao EFETUAR sua inscrição, declara-se conhecedor de todas as cláusulas desse 

REGULAMENTO e que concorda plenamente com as mesmas. 

Art. 9º - A inscrição no Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho é pessoal e intransferível, não 

podendo ser substituída por outra, em qualquer situação, sob pena de desclassificação. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

https://corrida.anapolis.go.gov.br/
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Art. 10º - O Desafio poderá ser realizado em um dos 4 locais indicados no Capítulo III 

(Cronograma) deste regulamento. 

§1 - O participante deverá obrigatoriamente percorrer durante a semana que compreende 

entre os dias 24/07 ao dia 29/07/2021 o percurso mínimo de 21 KM. 

§2 - O participante PODERÁ ESCOLHER 1 (um) dos quatro segmentos (Percursos) criados ou 

até mesmo realizar o desafio percorrendo os 4 (quatro) segmentos (percursos) criados como 

descrito no Capítulo III Art. 6º parágrafo único, desde que percorra o mínimo de 21 KM na 

somatória do segmento. 

§3 - O participante do desafio deverá obrigatoriamente percorrer o número completo de 

voltas estipuladas em cada um dos 4 locais indicados no Capítulo III (Cronograma) deste 

regulamento. 

§4 - O participante deverá realizar o percurso exclusivamente andando ou correndo. 

§5 - Será desclassificado o atleta que utilizar a conta do STRAVA de outra pessoa, bem como 

utilizar bicicleta ou outra forma de condução para realizar o percurso. 

§6 - Sendo encontrada alguma irregularidade no registro dos dados obtidos de cada seguimento 

do aplicativo STRAVA o participante inscrito será desclassificado automaticamente do desafio.  

§7 - Assim que terminar cada percurso é condição necessária e indispensável que o 

atleta/participante do desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho valide seu percurso 

enviando o próprio percurso juntamente com o nome e telefone para o WhatsApp 

Business da diretoria de Esporte: 3902 – 1131, através do próprio aplicativo STRAVA. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO PARTICIPANTE 

 

Art. 11º - O atleta participante do Desafio da 41ª Minimaratona 31 de Julho assume a 

responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita integralmente o Regulamento da Prova, 

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

sua aptidão física para participar da corrida.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA DIVULGAÇÃO E DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

Art. 12º - O atleta que se inscrever e/ou participar da corrida, aceitando incondicionalmente 

e, concorda em ter sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais escritos 

e televisivos, revistas, internet, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum 

ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação, em qualquer 

tempo/data. 
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Art. 13º - Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 

cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Secretaria Municipal de Integração 

Social, Esporte e Cultura. 

Art. 14º - A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo-tape relativos à prova têm 

os direitos reservados à Prefeitura de Anápolis. 

§ Único – Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a 

cobertura do evento estará sujeita à autorização prévia da Secretaria Municipal de Integração 

Social, Esporte e Cultura. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS PREMIAÇÕES 

 

Art. 15º - As premiações serão feitas conforme o regulamento: 

§ 1 - Serão premiados todos os participantes que estiverem inscritos e concluírem o 

percurso mínimo de 21 KM (meia maratona) dentro do período destinado à realização do 

desafio (24/07/2021 à 29/07/2021). 

§ 2 – A premiação será entregue no sistema Drive Thru, exclusivamente no dia 31/07/2021 

(sábado) com início às 8 horas da manhã e término às 12 horas (meio-dia) no 

estacionamento do Ginásio Internacional Newton de Faria. 

§3 - Na retirada da medalha, o atleta deverá apresentar a cópia de um documento de 

identificação com foto do participante ou original e 1Kg de alimento não perecível, exceto 

farinhas em geral e sal. 

 

CAPÍTULO X 

DO SISTEMA DE DADOS DO APLICATIVO STRAVA 

 

Art. 16º - Serão criados 4 (quatro) segmentos (percursos) no aplicativo STRAVA em 

diferentes pontos da cidade, que serão divulgados no site 

HTTPS://CORRIDA.ANAPOLIS.GO.GOV.BR e nas redes sociais da Prefeitura Municipal de 

Anápolis.  

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17º - A Secretaria Municipal de Integração Social, Esportes e Cultura não se responsabiliza 

por qualquer acidente que possa ocorrer com atletas ou terceiros durante a realização do evento. 

Art. 18º - O atleta, no ato da sua inscrição, declara que conhece, concorda expressamente e se 

compromete a respeitar as regras deste Regulamento e da Coordenação Técnica do evento. 

Art. 19º - Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Coordenação 

Técnica, ouvidos os interessados, quando necessário. 

https://corrida.anapolis.go.gov.br/

