
 

 

        21KM CROSS DO GUARÁ 2020 

Os 21 KM Cross do Guará (2020) é uma realização da JT Assessoria Esportiva, em 

comemoração ao aniversário do Guará/DF, e acontece em Brasília. 

 

A PROVA 

 

Os 21km mais bonitos do Guará será disputado em um percurso de 10,5km, sendo realizadas 

duas voltas. 

A prova será realizada no domingo, dia 03/05/2020, com largada às 08:00 am,. 

O local da largada será dentro do Parque Ecológico Ezechias Heringer (Guará II). 

O percurso contempla a trilha dentro do Parque Ecológico Ezechias Heringer e a área externa 

ao parque, área verde entre o CAVE e o posto de saúde, podendo sofrer variações decorrente 

de fatores alheios à organização. 

A organização pode alterar a metragem do percurso para uma melhor adequação ao local do 

evento. 

Será colocado à disposição dos participantes guarda-volumes. 

A organização não recomenda que sejam deixados no guarda-volumes objetos tais como: 

relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, 

cheques, cartões de crédito etc. 

A organização não se responsabilizará por qualquer peça deixada no guarda-volumes, que é 

um serviço de cortesia. 

Não haverá reembolso, por parte da organização nem de seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados 

pelos atletas no evento, 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 no 

evento. 

Ao se inscrever no evento, o atleta disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, 

patrocinadores e realizadores, para que, a qualquer tempo, enviem, em seu nome, em 

endereço eletrônico ou físico, informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de 

correspondência. 

A cada competidor será fornecido um número, que deve ser usado visivelmente no peito, sem 

rasura ou alterações, durante toda a realização da corrida, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem esta recomendação. Atletas sem 



 

 

número de peito poderão ser retirados pela organização do evento e de espaços reservados 

exclusivamente aos corredores. 

 

Categorias 

● Geral feminino; 

● Geral masculino; 

● PNE feminino; 

● PNE masculino; 

● Guaraense feminino; 

● Guaraense masculino; 

● Faixas etárias: M18/29, M30/39, M40/49, M50/59, M60+, F18/29, F30/39, F40/49, 

F50/59, F60+. 

A idade para efeito de inscrição e premiação, é a idade que o atleta tiver em 31/12 do corrente 

ano. 

 

RESPONSABILIDADES 

Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 

aceita totalmente o Regulamento da Prova participando por livre e espontânea vontade, 

sendo conhecedora de seu estado de saúde, assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois da prova. Todos os atletas 

participantes devem estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da prova, 

pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. 

É de responsabilidade do participante estar bem preparado para a prova. Isto é, gozar de boa 

saúde geral, bem como ter um nível aceitável de preparação. A inscrição na prova não 

assegura nem cobre esta responsabilidade. 

A organização recomenda a todos os participantes realizar um controle médico prévio à 

corrida para assegurar-se que está apto para o esforço. 

  

INSCRIÇÕES 

O valor da inscrição é de R$ 105,00 e pode ser realizada pela internet 

(www.centraldacorrida.com.br) ou diretamente com o Toni (whatsapp 61 98207-2942). 

Idosos e atletas da categoria PNE terão desconto de 50% sobre o valor da inscrição. 

*É considerado idoso o atleta com 60 anos completados até o dia da inscrição. O desconto 

será aplicado automaticamente durante o processo de inscrição, de acordo com a data de 

nascimento informada no momento do cadastro do atleta.  

http://www.centraldacorrida.com.br/


 

 

Não é permitida a retirada de kit de idosos e atletas da categoria PNE por um terceiro.  

Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, nem para uma etapa futura. 

A solicitação do reembolso do valor da inscrição poderá ser feito até 30 (trinta) dias da 

realização da prova através do e-mail jtassessoriaesportiva@gmail.com. Caso o atleta solicite 

o reembolso, independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da 

taxa de 50% sobre o valor líquido da inscrição. Após este período o atleta não terá direito a 

reembolso em hipótese alguma. 

A inscrição somente será válida com o pagamento QUITADO. Caso o pagamento não seja 

efetuado dentro do prazo de vencimento, a inscrição será cancelada. A inscrição sem o 

pagamento não garante vaga no evento. 

Pagamento com boleto vencido ou inscrição cancelada, não será considerado como 

participante do evento. 

As inscrições serão encerradas quinze dias antes do evento, podendo o prazo ser prorrogado 

devido à disponibilidade. Caso seja atingido o limite máximo de inscritos, as inscrições serão 

encerradas imediatamente. 

  

TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

A inscrição é pessoal e intransferível. 

A transferência da inscrição para outro atleta, sem autorização da organização, é crime, 

inscrito no Código Penal; 

Artigo 256.º - Falsificação de documento 

Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou de obter para si ou 

para outra pessoa benefício ilegítimo: 

a) Fabricar documento falso, falsificar ou alterar documento, ou abusar da assinatura de outra 

pessoa para elaborar documento falso; 

b) Fizer constar falsamente de documento facto juridicamente relevante; ou 

c) Usar documento a que se referem as alíneas anteriores, fabricado ou falsificado por outra 

pessoa; será passível de punição com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 

CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 

Art. 299 – Falsidade Ideológica 

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 

ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 



 

 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. 

No caso que se detecte que foi usada por outro corredor, este será desclassificado e o 

participante inscrito originalmente não poderá se inscrever para outra prova realizada pela JT 

Assessoria Esportiva no futuro. 

  

KIT DE PARTICIPAÇÃO 

Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição, o atleta está ativando sua participação 

e acesso ao mesmo e uso da infraestrutura de apoio. 

O kit de participação de evento, de acordo com a etapa, vinculando à taxa de inscrição é 

composto de: 

● Camisa; 

● Medalha de participação; 

● Número de peito. 

A entrega dos kits será realizada somente no dia anterior à prova, 02/05/2020, entre 10hs e 

12hs e entre 15hs e 17hs. 

Local: Estúdio da JT Assessoria Esportiva - QI 11 Bloco B, n.02, Guara I, Brasília/DF. 

Para retirar o kit do atleta, é necessário apresentar documento de identidade oficial com foto 

e comprovante de residência em nome do atleta (apenas para inscritos na categoria 

Guaraense). 

Retirada de Kit por representante – Para retirada de kits por representante tem que ser 

preenchido o Formulário de Autorização para retirada de kit, e enviar assinado com cópia de 

documento de identidade com foto. 

Não é permitida a retirada de kit de idosos e atletas da categoria PNE por um terceiro.  

O pagamento da inscrição não dá direito a reclamação posterior em caso de não presença 

na entrega do kit 

  

PREMIAÇÃO 

Todos os atletas que completarem a prova terão direito a uma medalha de participação. 

Atletas que acompanham PNEs, sem a devida inscrição na prova, não receberão medalhas 

de participação. 

Os três primeiros colocados geral nas categorias e os três primeiros por faixa etária receberão 

troféus. 



 

 

O atleta que for premiado no Geral não será premiado na faixa etária. 

Não haverá entrega de premiação ou medalha após a cerimônia de premiação. 

  

DESCLASSIFICAÇÃO 

O descumprimento das seguintes regras causará a desclassificação do atleta: 

● O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem – é proibido receber ajudar de qualquer natureza, 

empurrar, cortar caminho, pegar carona etc.; 

● É proibido escapar antes do sinal de largada; 

● É proibido desacatar outros atletas, os árbitros e/ou público presente; 

● Os participantes não podem ser acompanhados por pessoa de pé ou de bicicleta, 

automóveis, motocicletas nem nenhum outro tipo de veículo, sendo passível de 

desclassificação, 

● Não cumprir com o percurso oficial, obtendo uma vantagem, será motivo de 

desclassificação; 

● O atleta que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste 

Regulamento ou por omissão deixe de comunicar, com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos organizadores, a organização, qualquer impedimento de 

sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste evento. 

  

COMUNICAÇÃO 

Considera-se como meio oficial de comunicação os sites www.centraldacorrida.com.br e 

www.jtassessoriaesportiva.com.br. O participante deverá consultar periodicamente o site 

para estar informado das novidades, possíveis modificações ou imprevistos. 

  

DIREITOS DE IMAGEM 

Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 

concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, 

internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à prova, 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. Filmes e 

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos organizadores. Qualquer forma de 

divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita 

à aprovação dos organizadores da prova por escrito. Ao se inscrever no evento o atleta 

disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores, 

realizadores e parceiros, para 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. 

http://www.centraldacorrida.com.br/
http://www.jtassessoriaesportiva.com.br/


 

 

  

DIVERSOS 

A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores, e realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros 

ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva a responsabilidade do mesmo. 

Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 

aviso, conforme necessidades do evento. 

O percurso poderá ser modificado antes ou durante o desenvolvimento da prova atendendo 

as razões de segurança dos participantes ou outras circunstâncias que a organização leve 

em consideração. Em caso que a decisão seja tomada antes da largada os corredores serão 

notificados. 

A organização não se responsabilizará de qualquer tipo de reclamação por parte dos 

participantes por esta causa. 

O atleta assume 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. 

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail: 

jtassessoriaesportiva@gmail.com. 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os 

termos deste Regulamento e Condições Gerais de Inscrição, ficando de acordo com todos os 

itens supracitados e acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não 

recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos 

organizadores do evento. 

Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, que é 

soberana em relação a decisão tomada, não cabendo qualquer recurso em outras instâncias. 

  

REGRAS TÉCNICAS GERAIS 

O tempo total de conclusão da prova será de 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos. 

O número de competição é de uso obrigatório e tem de estar colocado na frente do corpo do 

competidor de forma visível e sem adulteração. A não utilização deste acarreta punição com 

cartão amarelo. 



 

 

É proibido ao atleta ser acompanhado por alguém que não seja da organização da prova. 

Caso o árbitro identifique que essa situação esteja ocorrendo, o atleta receberá cartão 

amarelo. 

É proibido o descarte de materiais fora dos locais indicados próximos aos postos de 

hidratação. A não obediência dessa regra acarretará em punição com cartão amarelo. 

Quando o atleta for penalizado, este terá seu número de prova chamado pelo árbitro, que 

sinalizará a cor do cartão. 

O atleta que receber três cartões, independente da cor, ou um cartão vermelho estará 

desqualificado. 

O atendimento médico poderá retirar da prova o atleta que, a critério do médico, não 

apresentar condições de continuar. 

A organização é soberana para decidir situações não previstas neste regulamento. As 

dúvidas decorrentes da aplicação ou interpretação do Regulamento da prova serão 

analisadas e decididas por um Júri de Competição composto por 03 (três) membros: 

● Presidente da prova; 

● Diretor de Arbitragem (nomeado pelo Presidente da prova); 

● Diretor Técnico (nomeado pelo Presidente da prova); 

Os inscritos e participantes da prova poderão recorrer ao Júri de Competição a partir da 

publicação do resultado oficial da prova. 

O recurso deverá ser encaminhado pelo competidor ou seu representante legalmente 

constituído ao Presidente do Júri de Competição. 

O recurso deverá conter: 

I – identificação do requerente (nome completo e número de competição); 

II – se for apresentado por procurados, anexar a procuração; 

III – uma breve explanação dos fatos que originaram o recurso; 

O Recurso não poderá ser formulado contra questões de interpretação dos árbitros. 

 


