
 

REGULAMENTO 
 

1 – A PROVA 
As “10 Milhas TRT Goiás” é uma iniciativa de caráter esportivo - social voltada para o público praticante de corrida de 
rua, ocorrerá no dia 28 de novembro de 2021, no TRT Goiás 18ª Região, entrada pela rua T-52, setor Bueno, sob 
qualquer condição climática. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, com idade acima de 16 anos 
completos (menores de 18 anos participação exclusivamente no percurso de 3 milhas), regularmente inscritos, de 
acordo com o Regulamento Oficial da prova, que comprovadamente estejam em perfeitas condições de saúde e 
assumam-se cientes do cenário da COVID-19; e assim sendo, fora do grupo de risco. 
 
 
2 - PERCURSO 
Os percursos serão de 3 milhas, 6 milhas e 10 milhas com aclives e declives, pelas ruas de Goiânia. 
(Confira no site www.hanker.com.br)  
 
2 - CATEGORIAS: 
a. Geral  
a.1. 3 milhas (aproximadamente 4,8 km) – Individual Comunidade (Masculino e Feminino) 
a.2. 6 milhas (aproximadamente 9,6 km) – Individual Comunidade (Masculino e Feminino) 
a.3. 10 milhas (aproximadamente 16 km) – Individual Comunidade (Masculino e Feminino) 
a.4. 3 milhas (aproximadamente 4,8 km) - Individual Público interno TRT (Masculino e Feminino) 
a.5. 6 milhas (aproximadamente 9,6 km) - Individual Público interno TRT (Masculino e Feminino) 
a.6. 10 milhas (aproximadamente 16 km) – Individual Público interno TRT (Masculino e Feminino) 
 
3 – LARGADA 
A largada da prova será fracionada, a partir das 6h em horários agendados e ocorrerá em até quatro baterias, com 
intervalos de 10 minutos, respeitando as recomendações de distanciamento social. No ato da inscrição o atleta 
escolherá o horário que deseja correr e deverá comparecer ao local da prova apenas 30 minutos antes deste do horário 
determinado para sua largada. O acesso à largada será controlado, não sendo permitida a entrada de acompanhantes 
ou de qualquer pessoa que não esteja devidamente inscrita naquela respectiva bateria. 
- 1ª Bateria de Largada: 6h 
- 2ª Bateria de Largada: 6h05min 
- 3ª Bateria de Largada: 6h10min 
- 4ª Bateria de Largada: 6h15min 
a. O atleta que comparecer fora de seu horário de largada perderá o direito de participar do evento. 
b. O atleta que comparecer ao local de largada sem kit de participação não poderá acessar ao local de largada. 
c. O local de largada será controlado e identificado para facilitar a locomoção dos atletas sem que haja aglomerações no 
trajeto. 
d. Após a conclusão do percurso o atleta deverá se direcionar a saída do percurso imediatamente. Não será permitido 
permanecer no local para acompanhar a conclusão de outros atletas.  
e. O atleta deverá fazer uso de máscara durante toda a sua permanência no local do evento (largada/chegada e 
serviços da prova), assim como respeitar as marcações de distanciamento indicadas no local de largada e em toda a 
arena. O descumprimento destas determinações ocasionará desclassificação imediata e retirada do atleta. 
 
REGULAMENTO: 
a. Ao se inscrever nesta prova o atleta assume estar ciente da obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacina 
(1ª dose, 2ª dose ou dose única) ou teste PCR (realizado nas 48h anteriores a realização do evento). 
b. Ao participar deste evento o (a) atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata 
totalmente o presente REGULAMENTO e suas regras. 



 

c. Ao participar deste evento o (a) atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de arena. 
d. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 
participantes. 
e. O (A) ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor do seu perfeito estado de saúde e capacidade 
atlética, e que treinou adequadamente para o EVENTO. E ainda, que está ciente dos riscos relacionados à COVID-19 e 
assume total responsabilidade ao circular em público. 
f. Todos os atletas, staffs, organizadores, colaboradores, fornecedores, patrocinadores etc deverão obrigatoriamente 
utilizar máscara de proteção, cobrindo nariz e boca em toda a arena da prova.   
g. Ao se dirigir a qualquer membro da Organização, staff e outro participante, o atleta deverá obrigatoriamente 
respeitar a distância mínima de 1,5m. 
h. No ato da inscrição, todo participante deverá responder a um formulário de saúde, sendo cada um inscrito 
responsável pela veracidade das informações fornecidas à Organização. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 
desclassificado e poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 
i. A Organização se reserva ao direito de recusar qualquer inscrição mediante omissão, inconsistência ou improcedência 
de informações coletadas no formulário de dados de cada atleta. 
j. A Organização da Prova poderá a qualquer tempo, retirar um atleta ou membro da equipe se julgar que este 
representa um risco a si ou a qualquer outro participante (sem direito a reembolso). 
k. Ao longo de toda a arena haverá lixeiras para descarte de produto descartável, orgânico e hospitalar. 
l. Serão disponibilizados recipientes abastecidos com álcool gel 70% para higienização das mãos, instalados em locais de 
maior circulação de pessoas e de fácil visualização e acesso, bem como em número suficiente para atender à demanda 
do evento. 
m. Descumprir os itens deste regulamento e/ou desacatar qualquer membro da Organização implicará em 
desclassificação (sem direito a reembolso) e em responsabilidades penais cabíveis. 
n. Serão colocados à disposição dos (das) atletas inscritos sanitários e guarda-volumes na região da LARGADA e 
CHEGADA. 
o. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de 
um serviço de cortesia da prova. 
p. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os (as) 
ATLETAS. 
q. Qualquer reclamação ou recurso sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser feito, por escrito, à 
ORGANIZAÇÃO, no dia do evento, em até 30 minutos após a sua divulgação. 
r. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente a inscrição, conferir e assinar, confirmando as informações 
nela contidas no ato da inscrição. 
s. O (A) ATLETA declara que participa deste EVENTO, por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade, os ORGANIZADORES, REALIZADORES e PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 
t. Ao se inscrever para o EVENTO, o (a) ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível. Reembolsos poderão ser 
admitidos, mediante avaliação, sem a possibilidade da devolução da Taxa de Serviço, no caso de inscrição on-line. 
u. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da camiseta, sendo obrigatório o seu uso durante toda a prova, sob 
pena de desclassificação. 
v. O tamanho de camisetas 1 e demais itens do kit atleta é elegível no ato de inscrição, sujeito à disponibilidade do 
estoque no momento de efetivação de inscrição no site. 
x. A ORGANIZAÇÃO se reserva no direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento, sem aviso prévio, conforme 
as necessidades do EVENTO, informando sobre essas alterações na retirada do Kit. 
 
3 - INSCRIÇÕES – LOCAIS, VALORES, PRAZOS e KITS. 
 

a. KIT ATLETA – ECONÔMICO Nº peito / chip e medalha pós prova: 
Inscrições em lote único: R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por atleta + 1l de leite por atleta 
(obrigatório) ou R$5,00 no ato de retirada do kit. 



 

 
b. KIT ATLETA – COMPLETO: 

- Nº peito / chip + Camiseta atleta + Camiseta 2 + Squeeze de alumínio com mosquetão e medalha pós prova. 
Inscrições em lote único: R$ 119,90 (cento e dezenove reais noventa centavos) por atleta + 1l de leite por atleta 
(obrigatório) ou R$5,00 no ato da retirada do kit. 
 
- O tamanho da camiseta número 1 está sujeito à disponibilidade no momento da inscrição. (Não serão efetuadas trocas 
na entrega de kit, no dia da prova e nem após a mesma). 
- A camiseta número 2 será entregue a todos os atletas que se inscreveram como kit completo. A escolha do tamanho 
estará sujeita a disponibilidade na hora da entrega. 
 
- Público interno do TRT Goiás – 18ª Região:  
Inscrições em lote único: R$ 59,95 (cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos) por atleta + 1lt de leite por 
atleta (obrigatório) ou R$5,00 no ato da retirada do kit; 
c. As inscrições para o público interno do TRT Goiás – 18ª Região serão realizadas no site do evento 
www.hanker.com.br/corridatrt/  
d. As inscrições para o público interno do TRT Goiás- 18ª Região serão apenas para o Kit Completo. 
e. As inscrições serão realizadas no site www.hanker.com.br/corridatrt  a partir do dia 28/10/2021 até o dia 23/11/2021 
ou esgotarem-se as vagas.  
f. Atletas filiadas a Federação Goiana de Atletismo têm 10% de desconto para a realização de inscrição no kit Completo.    
g. O idoso terá descontos de 50% para inscrições na prova. Basta clicar em “INSCRIÇÕES” colocar o login de acesso e 
fazer a inscrição normalmente. O desconto será aplicado automaticamente de acordo com a data de nascimento 
informada. É classificado como idoso os atletas com mais de 60 anos no dia da corrida. Importante: Para validar esta 
condição é necessária a apresentação de um documento original com foto (RG ou CNH) na retirada do seu kit, além da 
confirmação do seu pagamento; 
h. Devolução e cancelamento da inscrição está amparada pelo Artigo 49 e § único do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), prazo de 7 (sete) dias úteis (desde a realização da inscrição) para solicitar o cancelamento da inscrição e 
devolução do valor, após este período a organização não fará a devolução e/ou crédito para outros eventos. O atleta 
não poderá solicitar estorno pós - prova ou no período de dez dias que antecedam a realização do evento. 
i. O atleta que se recusar a apresentar comprovante de vacina ou teste PCR será impedido de participar do evento sem 
direito a qualquer reembolso. 
j. O ATLETA que se enquadrar na CATEGORIA PcD e atender as idades mínimas exigidas para cada percurso, deverá    
encaminhar um e-mail para o endereço contato@hanker.com.br com os seguintes documentos: 
Laudo Médico com validade de até 1 ano, onde deverá constar o C.I.D – Código Internacional de Deficiência do ATLETA. 
Deverá constar no laudo a validade do mesmo e a data do EVENTO deverão estar dentro desse período. 
k. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda alterar o número de inscrições. 
l. Não haverá devolução do valor pago a título de inscrição exceto dentro do período de 7 dias úteis após a realização da 
inscrição, desde que esta data não esteja no prazo dos dez dias que antecedam a realização do evento.  
m. O litro de leite deverá ser entregue na retirada do kit atleta, nos dias 26 e 27/11. 
 
4 - REGRAS GERAIS DA CORRIDA 
a. A idade mínima exigida para participação na prova de 10 milhas e 6 milhas é de 18 anos completos e para a prova de 
3 milhas é de 16 anos completos. 
b. Data referência: 31/12/2021. 
c. Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar documento pessoal, comprovante de pagamento, 1l de leite ou R$ 
5,00 por atleta, comprovante de vacina ou teste PCR. 
d. A “10 Milhas TRT Goiás” terá duração máxima de 2h30min (duas horas e meia). Passado esse tempo limite, a área da 
linha de chegada e seus equipamentos e serviços serão desligados e desativados. 



 

e. O (A) ATLETA que não estiver dentro do tempo limite definido será convidado a retirar-se da competição, em 
qualquer ponto do percurso, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais 
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio ao corredor. 
f. O (A) ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, não sendo permitidos quaisquer meios 
auxiliares para alcançar vantagem, corte ou atalho no percurso indicado. 
g. A cronometragem da prova será feita com uso do sistema transponder (Chip), sendo obrigatório, a TODOS os 
participantes da prova, a sua utilização. A utilização do transponder (Chip) é de responsabilidade única do (da) atleta, 
assim como as consequências de sua não utilização. 
h. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas, ou qualquer tipo de hidratação em 
movimento, exceto os pontos de abastecimento oferecidos pela própria ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer 
recurso tecnológico. 
i. A inscrição na “10 Milhas TRT Goiás” é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 
outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar aos 
organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a 
sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores, apoiadores 
e órgãos públicos envolvidos na prova. 
j. A organização pode ajustar os resultados após a sua divulgação, em função de problemas tais como: atletas que 
perdem o chip ou não o utilizam durante a prova; atletas não inscritos que correm a prova, dificultando a organização, e 
os diversos tipos de interferência a que os sistemas de transponders (Chips) estão sujeitos. 
k. O(A) ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor do seu estado de saúde e capacidade atlética, e que 
treinou adequadamente para o EVENTO. 
l. Por determinação de Regra da IAAF - International Association of Athletics Federation o tempo considerado, 
individualmente, para efeito da classificação oficial na prova, será o tempo “líquido” (do momento em que cruza a linha 
de largada até o momento em que cruza a linha de chegada) também utilizado para efeito de classificação por faixas 
etárias e Público interno TRT (Masculino e Feminino). 
 
5 - ENTREGA DO KIT 
a. A entrega do Kit, será realizada no dia: 

 Data: Sexta – feira (26/11) e Sábado (27/11) das 9h às 19h. 
 Local: Maestro Residenza (Rua 22, Quadra G-10, Lote 36-38, 40-42 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74120-130). 

 
b. Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar documento pessoal, comprovante de pagamento e 1l de leite ou 
R$ 5,00 por atleta, comprovante de vacina ou teste PCR. 
c. O atleta que se recusar a apresentar comprovante de vacina ou teste PCR será impedido de participar do evento sem 

direito a qualquer reembolso. 
d. O participante que não retirar seu kit em data e horário acima estipulados ficará impedido de participar da prova e 
perderá o direito ao kit sem qualquer reembolso. 
e. Após o término da prova, o (a) ATLETA recebe um segundo kit contendo: medalha de participação, copos de água e 
lanche (frutas).  
f. Quando da retirada do chip, o (a) ATLETA deverá conferir seus dados pessoais. 
g. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 
h. O chip está fixado ao número de peito e não deverá ser destacado ou violado. 
i. Ao final da prova os participantes deverão receber Medalha de Participação. 
j. O uso do chip/número de peito é OBRIGATÓRIO para todos os (as) ATLETAS, acarretando a desclassificação daquele 
que não o utilizar. 
k. O (A) atleta é responsável pelo chip. Aquele que o perder ou corromper sua estrutura não terá seu tempo divulgado.  
 
7 - PREMIAÇÃO:  
Não há premiação cumulativa, portanto cada atleta só concorre à premiação em uma única categoria. 



 

 
a. Classificação Geral – Masculino e Feminino (10 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
b. Classificação Geral – Masculino e Feminino (6 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
c. Classificação Geral – Masculino e Feminino (3 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
d. Classificação – Público interno TRT – Masculino e Feminino (10 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
e. Classificação – Público interno TRT – Masculino e Feminino (6 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
f. Classificação – Público interno TRT – Masculino e Feminino (3 milhas) 
1º lugar: troféu 
2° lugar: troféu 
3° lugar: troféu 
 
g. Categoria pessoa com deficiência:  
Essa categoria será subdividida em três subcategorias que competirão independentemente e terão premiação válida 
apenas para a prova das 6 milhas: 
CADEIRANTES – Masculino e Feminino: assim considerados os atletas competição com o auxílio de Cadeira de Rodas 
(não motorizada) sem auxílio de terceiros. O tipo de cadeira deve ser escolhido pelo atleta, não havendo por parte da 
Organização nenhuma restrição quanto a peso, dimensões, número de rodas desde que obedeçam a padrões de 
competição ou uso diário. 

 1º lugar: troféu 
 2° lugar: troféu 
 3° lugar: troféu 

 
DEFICIENTES VISUAIS – Masculino e Feminino: independente do grau de deficiência e se a deficiência é em um ou nos 
dois olhos. 

 1º lugar: troféu 
 2° lugar: troféu 
 3° lugar: troféu 

DEFICIENTE FÍSICO ANDANTE – Masculino e Feminino: O (A) ATLETA que tenha qualquer outra necessidade especial. 
 1º lugar: troféu 
 2° lugar: troféu 
 3° lugar: troféu 

h. Divisão das faixas etárias - Masculino e Feminino (3 milhas, 6 milhas e 10 milhas) 



 

- 18 a 30 anos  
- 31 a 40 anos  
- 41 a 50 anos  
- 51 a 60 anos  
- 61 acima 

 1º lugar: troféu 
 2° lugar: troféu 
 3° lugar: troféu 

 
Somente a premiação Geral e Público interno do TRT será realizada no dia e local do evento. A premiação de faixa etária 
será realizada na sede do TRT Goiás 18ª Região (T-51, n.1403, Setor Bueno) no SÁBADO, dia 04 de dezembro 2021. 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
a. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de bonificação ou participação especial. 
b. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, alterar o presente REGULAMENTO, 
total ou parcialmente, sendo certo que, neste caso, na data estipulada para a retirada do KIT, o ATLETA deverá ser 
informado sobre eventuais alterações. 
c. O Evento tem supervisão da FGAT (Federação Goiana de Atletismo) e seus membros, presentes à prova, fazem parte 
da Comissão Organizadora. 
d. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão Organizadora e/ ou pelos 
ORGANIZADORES/ REALIZADORES, de forma soberana, não cabendo recurso das suas decisões. 
 
Goiânia, 27 de outubro de 2021. 
HANKER MARKETING E EVENTOS LTDA. 
(62) 3123-2969 
 
contato@hanker.com.br 


