REGULAMENTO
1 - A COMPETIÇÃO
1.1 A 9ª Corrida da Cooperação, doravante denominada LIVE, será transmitida pelo canal do
Youtube do Sistema Ocemg, no dia 04 de julho de 2020, em qualquer condição climática, com
participação de homens ou mulheres devidamente inscritas, doravante denominados atletas.
1.2) O EVENTO é de propriedade e realização do Sescoop-MG (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais) e tem a organização da TBH Esportes.
2 – CRONOGRAMA
2.1 Sábado – 04 de Julho de 2020
08h30 – Início do evento e da LIVE no YouTube do Sistema Ocemg.
08h50 – Alongamento
09h00 – Largada da Corrida
10h20 – Encerramento
2.2 Os horários citados acima poderão variar por necessidades técnicas.
3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
3.1 Ao participar desta LIVE, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos,
aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras.
3.2 Ao participar desta LIVE, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação,
promoções, internet e mídia em geral em qualquer tempo.
3.3 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou
acessórios utilizados pelos atletas na LIVE, independente de qual for o motivo, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a
participação da LIVE.
3.4 Ao se inscrever para a LIVE o atleta assume o compromisso e a responsabilidade de ter feito
rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio, exames médicos
e avaliações físicas pertinentes com profissionais competentes da área da saúde e declara estar
apto e autorizado para competir. O atleta assume e expressamente declara que é conhecedor
de seu estado de saúde, que tem condições de saúde para participar da LIVE, quem tem
capacidade atlética necessária, e que treinou adequadamente para a LIVE.
3.5 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
atleta inscrito na LIVE, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo
esses de única e exclusiva responsabilidade do autor.

3.6 Poderão os ORGANIZADORES suspender a LIVE por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior, estando os atletas cientes que assumem no
ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual suspensão da LIVE não gerando qualquer
responsabilidade aos ORGANIZADORES.
3.7 A ORGANIZAÇÃO disponibiliza, para contato com os participantes, o seu serviço de fale
conosco através do e-mail contato@tbhesportes.com.br, sendo este a única fonte oficial de
fornecimento e busca de informações.
3.8 A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem
aviso prévio, conforme as necessidades do EVENTO, informando as alterações pelo site.
4 - INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS
4.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via cadastro online no site do evento
- www.minasgerais.coop.br/corridadacooperacao
4.2 O valor para a participação será:
- Lote Único

R$ 15,00 (Quinze Reais)

Até 03/07/2020 (Ou enquanto houver vagas)

4.3 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de vagas em qualquer das modalidades na LIVE em função de
necessidades, disponibilidades técnicas ou estruturais, sem prévio aviso.
4.4 O atleta assume que participa dessa LIVE por livre e espontânea vontade, isentando de
qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu
nome e de seus sucessores.
4.5 Ao se inscrever na LIVE o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos ORGANIZADORES,
que, a qualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer
outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
4.6 Ao se inscrever na LIVE o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso do valor
da inscrição.
4.7 Por não se tratar de um evento e sim uma LIVE com venda de kit, não haverá vendas de
inscrições com desconto para idoso.
5 - KIT DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Ao se inscrever na LIVE o atleta está apenas ativando sua participação e acesso ao EVENTO,
bem como o uso da infraestrutura de apoio.
5.2 Todo atleta regularmente inscrito terá direito à camisa promocional de participação na LIVE,
sendo.
5.3 O tamanho da camisa deverá ser escolhido dentre os disponíveis no momento da inscrição.

5.4 Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo.
5.5 As camisas serão entregues aos atletas em casa, por motoristas de cooperativas de táxi
parceiras do Sistema Ocemg no evento, nos dias 02 e 03 de julho de 08h00 até as 20h00, período
a ser escolhido no momento da inscrição.
5.6 A entrega será para todos os atletas inscritos, em qualquer uma das categorias disponíveis
no regulamento da prova sem exceção.
5.7 Os kits serão entregues nos dias 02 e 03 de julho em horários escolhidos no ato da inscrição,
em caso de problema de entrega, não havendo condição de recebimento os kits serão
reenviados para OCEMG e disponível para entrega na segunda-feira dia 06 de julho de 09h00 a
19h00.
5.8 Os kits que não forem entregues ou retirados no dia 06 de julho não serão entregues
posteriormente.
6 - REGULAMENTO ESPECÍFICO DA CORRIDA
6.1 O EVENTO está dividido em cinto níveis de participação: Corrida de 1 hora, Corrida de 50
minutos, Corrida de 40 minutos, Corrida de 30 minutos e Corrida de 20 minutos.
6.2 CONDUTA - Os competidores deverão manter durante todo o tempo uma conduta
desportiva; serem responsáveis pela sua própria segurança e a segurança de outros; serem
responsáveis pela compreensão e pelo cumprimento deste regulamento; tratarem a todos com
respeito e cortesia; não fazerem uso da linguagem vulgar ou de baixo calão e, em eventual
intercorrência, informar à organização.
7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 Dúvidas e informações serão esclarecidas com a ORGANIZAÇÃO através do email contato@tbhesportes.com.br.
7.2 As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pelos ORGANIZADORES de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
8 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
8.1 "Declaro que assumo total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceito e acato
totalmente o REGULAMENTO e suas regras e isento de qualquer responsabilidade os
Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores".

