
REGULAMENTO 
VII CORRIDA E CAMINHADA FENAE DO PESSOAL DA CAIXA 

27 DE MAIO DE 2018 
 
 
PROMOÇÃO:  
 
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais – APCEF/MG. 
 
APOIO:  
 
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa - FENAE  
 
REALIZAÇÃO: Federação Mineira de Esportes da Segurança Pública - FEMESP 
 
1. DA PROVA 
 
1.1 A prova VII CORRIDA E CAMINHADA FENAE DO PESSOAL DA CAIXA será realizada no 
dia 27 de Maio de 2018, na praça nova da Pampulha – Av. Celso Racioppi, 185 – Belo 
Horizonte, para pessoas devidamente inscritas, conforme condições previstas neste 
regulamento. 
 
1.2 A prova VII CORRIDA E CAMINHADA FENAE DO PESSOAL DA CAIXA, cujo percurso 
detalhado se encontra no site da APCEF/MG (www.apcefmg.org.br) terá uma distância de 
5.000 metros para a Corrida e 5km para a caminhada, com largada às 8:30h em pelotão único. 
 
1.3 A largada e a chegada, em percurso 100% plano, ocorrerão na praça nova da Pampulha – 
Av. Celso Racioppi, 185 – Belo Horizonte, sob qualquer condição climática.  
 
1.3.1 A concentração para o evento será iniciada às 6h, no local da largada. 
 
2.  DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 As inscrições para a VII CORRIDA E CAMINHADA FENAE DO PESSOAL DA CAIXA vão 
até o dia 20 de Maio 2018 ou enquanto houver vagas. Haverá 450 vagas entre associados da 
APCEF e não associados da APCEF.  
 
2.2 Locais de inscrição: 
 
As inscrições dos associados da APCEF-MG feita exclusivamente no site, 
https://www.apcefmg.org.br/, pela área do associado/http://www.alloymega.com.br e será 
permitido como forma de pagamento débito em conta e pagamento com cartão pelo pag 
seguro, para efetivar a inscrição preencher a ficha de inscrição. 
 
2.2.1 As inscrições de não sócios somente pelo endereço: www.corridafenaemg.com.br 
 
2.3 Taxas de Inscrição:  
 

MODALIDADE LANÇAMENTO 1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 

SÓCIO APCEF LOTE ÚNICO 

OURO R$ 70,00 

SÓCIO 
APOSENTADO 

APCEF 
LOTE ÚNICO 

OURO R$ 50,00 

PÚBLICO GERAL 29/03/2018 04/04/2018 15/05/2018 24/05/2018 ATÉ ENCERRAMENTO 

OURO R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 140,00 R$ 150,00 

PRATA R$ 75,00 R$ 80,00 R$ 85,00 R$ 90,00 

BRONZE R$ 60,00 R$ 65,00 R$ 70,00 R$ 80,00 

http://www.apcefmg.org.br/
https://www.apcefmg.org.br/
http://www.corridafenaemg.com.br/
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2.4 Inscrições para Idoso:  
 

VALORES DE INSCRIÇÕES PARA IDOSOS 

MODALIDADE LANÇAMENTO 1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 

PÚBLICO GERAL 29/03/2018 04/04/2018 15/05/2018 24/05/2018 ATÉ ENCERRAMENTO 

OURO R$ 70,00 R$ 100,00 R$ 110,00 R$ 120,00 

PRATA R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 80,00 

BRONZE R$ 45,00 R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 75,00 

 
 
3. DA CORRIDA DE 5KM 
 
3.1 Não será permitida a participação de atleta que não estiver utilizando seu chip eletrônico e 
a identificação pelo número de inscrição (número de peito), que deverá ser afixado na parte da 
frente da camiseta. 
 
3.2 Haverá cronometragem da corrida, usando-se como referência o relógio da largada e o 
sistema de chip eletrônico. 
 
3.2.1 Na impossibilidade de cronometragem pelo sistema de chip eletrônico por problemas 
técnicos ou meteorológicos, a organização procederá à cronometragem pelo sistema 
convencional. 
 
3.3 O tempo máximo de duração da corrida é de 80 (oitenta) minutos, contados a partir da 
largada, findos os quais será considerada encerrada a prova, desativando-se os esquemas de 
segurança e a infra-estrutura de apoio disponibilizada. 

 
3.3.1 Os esquemas de segurança e a sinalização do percurso serão desmontados assim que 
passar o último atleta que largar, conforme previsto nos itens 1.2 e 3.3. 
 
3.3.2 Os atletas que completarem o percurso após o tempo limite da prova não terão seus 
resultados computados oficialmente. 
 
3.4 Será desclassificado da corrida o atleta que: 
 
3.4.1 Não estiver usando o número de peito e o chip eletrônico; 
 
3.4.2 Escapar na largada da prova ou percorrer o trajeto da corrida de forma indevida; 
 
3.4.3 Cometer ato irregular ou antidesportivo para com os demais atletas, organizadores, 
monitores e fiscais de prova; 
 
3.4.4 Contar com ajuda de qualquer natureza para alcançar algum tipo de vantagem; 
 
3.4.5 Recusar-se a subir ao pódio para receber a premiação; 
 
3.4.6 Trocar o número de inscrição ou seu chip eletrônico com o de outro atleta; 
 
3.4.7 Fornecer informações incorretas na sua ficha de inscrição ou descumprir qualquer dos 
itens deste regulamento; 
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3.4.8 Eventuais recursos deverão ser encaminhados até 30 (trinta) minutos após o fato em 
questão, por escrito, aos organizadores, que decidirão em caráter definitivo e inapelável. 
 
3.5 O resultado final e oficial da corrida será divulgado em até 24H após o seu término. 
Posteriormente, será disponibilizado no site: www.corridafenaemg.com.br 
 
4. CAMINHADA DE 5KM 
 
4.1 A Caminhada de 5km tem caráter participativo e os atletas inscritos não receberão chip, 
somente o nº de peito. 
 
4.1 A largada da Caminhada será junto com os corredores de 5km e a organização alerta para 
os caminhantes se posicionarem a retaguarda dos corredores no momento da largada; 
 
4.2 O atleta que fizer sua inscrição na caminhada e quiser fazer a modificação na forma de 
participação poderá fazê-lo na hora da entrega do kit de participação; 
 
4.3 Para a caminhada será autorizado a participação de atletas com idade acima de 12 anos; 
 
5. DAS PREMIAÇÕES DA PROVA DE 5KM 
 
5.1 Premiação por Faixas Etárias  

5.1.1  Premiação por Medalhas Especiais  

FAIXAS ETÁRIAS 5KM (M/F) - GERAL 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

ATÉ 20 ANOS OURO PRATA BRONZE 

21 A 29 ANOS OURO PRATA BRONZE 

30 A 39 ANOS OURO PRATA BRONZE 

40 A 49 ANOS OURO PRATA BRONZE 

50 A 59 ANOS OURO PRATA BRONZE 

61+ OURO PRATA BRONZE 

Observação: Para fins de apuração de idade, vale a idade que o atleta tiver no dia 31 de 
dezembro de 2018. 

5.2 A premiação em dinheiro será realizada da seguinte maneira 
 
 
1º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 500 + Troféu 
2º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 300 + Troféu 
3º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 200 + Troféu 
4º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 150 + Troféu 
5º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 100 + Troféu 
 
5.3 Premiação Associados da APCEF 
 
1º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 500 + Troféu 
2º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 300 + Troféu 
3º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 200 + Troféu 
4º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 150 + Troféu 
5º Lugar Geral masculino e feminino – R$ 100 + Troféu 

http://www.corridafenaemg.com.br/
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* Premiação para o atleta mais idoso (a) que completar a prova de 5km de corrida – R$200,00 
+ Troféu; 
 
O pagamento aos ganhadores será efetuado em até cinco (5) dias úteis na forma de deposito 
ou cheque. 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES 
 
6.1.1As premiações das classificações gerais e de faixas etárias não são cumulativas e, para 
tanto, terão ordem de prevalência na forma apresentada neste regulamento.  
 
6.1.2 Na hipótese de o atleta concluir a prova numa classificação que lhe atribua dois tipos de 
premiação, ele receberá somente o prêmio da categoria prevalente. O prêmio da categoria 
prevalecida será concedido ao atleta com classificação imediatamente posterior. 
 
6.1.3 Todos os atletas que concluírem a prova no prazo estabelecido receberão medalhas de 
participação. 
 
6.1.4 Para a premiação relativa à faixa etária, será considerado o ano de nascimento do atleta. 
 
 
7. DA ENTREGA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
 

               A entrega do kit será no Só Marcas Outlet, Av. Cardeal Eugênio 
Pacelli, 1336 - Cidade Industrial, Contagem - MG, 32210-002, Dia 26 de maio de 
2018 – Sábado de10h as 18h. 

 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 O atleta participante assume inteira responsabilidade pelos dados fornecidos na ficha de 
inscrição, concorda totalmente com o regulamento e assume as despesas necessárias à sua 
participação ou provenientes dela desde antes do evento até depois de sua realização. 
 
8.2 Para a segurança do evento haverá apoio de órgãos competentes, monitores e fiscais de 
prova. 
 
8.3 Haverá posto de distribuição de água para os atletas no percurso da prova, bem como 
serviço de apoio médico de urgência (ambulância). 
 
8.3.1 O atendimento médico de urgência consistirá na condução do atleta para o hospital da 
rede pública mais próxima. 
 
8.3.2 Os organizadores e seus apoiadores não se responsabilizarão por quaisquer despesas 
médicas e hospitalares decorrentes do atendimento do atleta. 
 
8.3.3 Os atletas contarão com sanitários e guarda-volumes na área de concentração da prova. 
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8.3.4 Os organizadores e apoiadores do evento não se responsabilizam pelo extravio de 
qualquer objeto deixado no guarda-volumes. Eles deverão ser retirados em até 1 (uma) hora 
após o término da prova.  
 
8.4 O atleta inscrito autoriza a utilização de seu nome e imagem em peças publicitárias que 
visem à divulgação do evento e ainda dos seus dados cadastrais para recebimento de 
divulgação de eventos esportivos organizados pela FEMESP. 
 
8.5 Os organizadores poderão suspender a realização do evento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, sem o compromisso de 
qualquer tipo de ressarcimento ou reparação em relação aos inscritos. 
 
8.6 As informações sobre o evento podem ser obtidas na APCEF/MG - Av. Celso Racioppi, 185 
– São Luiz - BH – MG, das 9h às 18h.  
Contatos: (31) 3439-5000 OU PELO MENU CONTATO NO SITE DE INSCRIÇÕES 
 
8.7 Os casos omissos serão resolvidos, em caráter definitivo, pelos organizadores do evento. 
 
 
 

Belo Horizonte, 29 de março de 2018 
 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – APCEF/MG. 
FEDERAÇÃO MINEIRA DE ESPORTES DA SEGURANÇA PÚBLICA - FEMESP 


