REGULAMENTO
1. OBJETIVO: O Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb),
através do Curso de Educação Física e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura realizará o
6º Unifeb Music Run com o objetivo de enfatizar a importância da prática do esporte como
forma de manter uma vida mais saudável.
2. DESENVOLVIMENTO: O 6º Unifeb Music Run será realizado no dia 21 de outubro de
2018 no Campus do Unifeb, Avenida Professor Roberto Frade Monte, nº 389, CEP: 14783226, Barretos-SP.
2.2. Programação
20/10/2018
17h às 21h – Entrega de kits em stand promocional no North Shopping Barretos, Via
Conselheiro Antonio Prado, 1400 - Pedro Cavalini / Barretos-SP - CEP:14784-200.
21/10/2018
6h às 7h – Entrega de kits no campus do Unifeb (local da largada), somente para
participantes não residentes em Barretos/SP.
7h30min – Largada dos 5km e 10km.
9h – Início do Desafio Kids.
10h – Início da premiação.
2.3. Distâncias
2.3.1. Caminhada ou corrida de 5km.
2.3.2. Corrida de 10km.
2.4. Percurso
2.4.1. Será utilizado um percurso de 5km com pouca variação de altimetria nos arredores
do Unifeb, sendo uma volta para a prova de caminhada ou corrida de 5km e duas voltas
para a corrida de 10km, com largada e chegada no campus do Unifeb.
2.5. A prova terá duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos), após esse tempo
o percurso será liberado para o trânsito de veículos, e por questão de segurança, os atletas
que não tiverem concluído o percurso serão retirados da prova pela organização do evento.
2.6. A prova contará com pelo menos dois postos de hidratação ao longo do percurso, onde
será oferecido água aos corredores.
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2.7. Em vários pontos do percurso haverá bandas ou equipamentos de som tocando
músicas para motivar os corredores.
2.8. Desafio Kids.
2.8.1. O Desafio Kids será realizado por meio de uma mini corrida simbólica, ou seja, não
se trata de uma competição, pois todas as crianças serão premiadas com uma medalha e
subirão ao pódio para foto.
2.8.2. As crianças serão dividias por faixa etária da seguinte forma: 4 a 6 anos, 7 a 9 anos
e 10 a 12 anos.
2.8.3. Para participar do Desafio Kids a criança deve ser inscrita por seus pais ou por um
responsável legal, sendo este, responsável pela participação da criança no evento,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e
realizadores do evento.
3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições do 6º Unifeb Music Run serão limitadas a 500 participantes, sendo 400
participantes para os 5km e 10km masculino e feminino geral, 100 participantes para os
5km e 10km masculino e feminino na categoria Unifeb. Para o Desafio kids as inscrições
serão limitadas a 50 participantes.
ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja atingido
o limite de participantes descrito acima.
3.2. As inscrições deverão ser feitas pela internet através do site
www.musicrun.unifeb.edu.br até o dia 18 de outubro de 2018.
3.3. O valor das inscrições sofrerá reajuste a medida que os lotes se esgotarem.
Primeiro lote (até 31/08/2018)
5km ou 10km....................................................... 75,00
Equipes com 20 atletas ou mais...........................70,00
5km ou 10km para a comunidade Unifeb............ 50,00
Desafio kids..........................................................50,00
Segundo lote (até 30/09/2018)
5km ou 10km....................................................... 85,00
Equipes com 20 atletas ou mais...........................80,00
5km ou 10km para a comunidade Unifeb............ 50,00
Desafio kids...........................................................50,00
Terceiro lote (até 18/10/2018)
5km ou 10km....................................................... 95,00
Equipes com 20 atletas ou mais...........................90,00
5km ou 10km para a comunidade Unifeb............ 50,00
Desafio kids...........................................................50,00
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Observação: As equipes devem fazer inscrição coletiva enviando email para a organização
do evento, unifebmusicrun@gmail.com, a fim de garantir o valor diferenciado
exposto acima.
3.4. Compõem a comunidade Unifeb todos os alunos, professores e funcionários do Unifeb,
os quais serão reconhecidos pelo sistema através do CPF, além disso, deverão comprovar
tal vínculo na retirada do kit, através de boleto de mensalidade recente ou carteira de
estudante dentro do prazo de validade para os alunos, e carteira de trabalho para
professores e funcionários.
3.5. As inscrições são intransferíveis. Portanto, o atleta que por qualquer motivo participar
da prova com o nome trocado será automaticamente desclassificado.
3.6. Será permitida a participação apenas de atletas maiores de 18 (dezoito) anos, inscritos
oficialmente na prova. O atleta que não estiver portando o número de peito e o chip não
será autorizado a participar, caso insista, será retirado da prova pelos fiscais.
3.6.1. Excepcionalmente, atletas com idade entre 13 (treze) e 17 (dezessete) anos poderão
se inscrever na prova desde que: Esteja acompanhado dos pais ou responsável legal e
apresente autorização por escrito assinada pelos mesmos no momento da retirada do kit,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e
realizadores do evento. Neste caso o menor terá a participação restrita à prova de
caminhada ou corrida de 5km.
3.7. Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que concorda que:
3.7.1. Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores do evento,
em nome dele, atleta, e de seus herdeiros.
3.7.2. Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.
3.7.3. Está ciente de que deve consultar médico e profissional de Educação Física,
especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
3.7.4. Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
3.7.5. Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente este
REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação
antes, durante e depois do EVENTO.
3.7.6. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no
entanto, haverá para atendimento emergencial dos atletas um serviço de ambulância para
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remoção e atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de
continuidade, que será efetuado na REDE PÚBLICA sob responsabilidade da mesma.
3.7.7. Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de
atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico,
entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta
sobre as consequências desta decisão.
4. CATEGORIAS
4.1. 5km geral masculino e feminino (18 anos ou mais)
4.2. 5km comunidade Unifeb masculino e feminino (18 anos ou mais)
4.3. 10km geral Masculino e Feminino (18 anos ou mais)
4.3.1. 10km faixas etárias Masculino e Feminino, 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos,
50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 anos ou mais
4.4. 10km comunidade Unifeb masculino e feminino (18 anos ou mais)
5. RETIRADA DO KIT E CHIP
5.1. Os kits serão entregues no dia 20 de outubro de 2018 (VÉSPERA DA PROVA) das 17h
às 21h em stand promocional no North Shopping Barretos / Via Conselheiro Antonio Prado,
1400 - Pedro Cavalini / Barretos-SP - CEP:14784-200.
5.1.1. Excepcionalmente, haverá entrega de kits no dia 21 de outubro de 2018 (DATA DA
PROVA), das 6h às 7h, no campus do Unifeb (local da largada), somente para
participantes não residentes em Barretos/SP.
5.2. Para retirada do kit, o atleta deverá estar munido do comprovante de pagamento e
documento de Identidade com foto, original.
5.3. Quando da retirada do kit, o atleta deverá conferir seus dados pessoais e conferir o
equipamento no balcão de retirada. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da
retirada do kit e a organização da prova está desobrigada a fornecer classificação do atleta
em caso de falha no chip.
5.4. O kit poderá ser retirado por terceiros, desde que seja maior de idade e apresente cópia
do documento de Identidade do atleta e o comprovante de pagamento de inscrição original.
5.5. O kit é composto de:
a) Número de identificação do atleta, que deverá ser fixado na parte da frente da
camiseta, por quatro alfinetes fornecidos pela organização, sendo um em cada
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extremidade. O número de peito é único e previamente associado a um único chip,
não podendo ser reposto;
b) Chip com componente eletrônico descartável, a partir do qual o tempo do participante
será cronometrado.
c) Camiseta alusiva ao evento, cujo tamanho dependerá de disponibilidade no
momento da retirada do kit.
Observação: O Kit do Desafio Kids inclui apenas camiseta alusiva ao evento, que será
oferecida em tamanhos infantis.
5.6. O uso do número de peito e do chip é obrigatório. Estará automaticamente
desclassificado o atleta que não utilizá-los.
6. PREMIAÇÃO
6.1. Bonificação de incentivo por objetivo atingido.
6.1.1. Os cinco primeiros colocados da classificação geral na prova de 10km masculino e
feminino receberão premiação em dinheiro, dividido da seguinte forma:
1º R$1.500,00 / 2º R$800,00 / 3º R$600,00 / 4º R$400,00 / 5º R$300,00.
6.2. Premiação com medalhas e troféus para:
a) Troféu para os cinco primeiros colocados na classificação geral masculino e feminino
nas provas de 5km e 10km;
b) Troféu para os cinco primeiros colocados na classificação geral da comunidade
Unifeb masculino e feminino nas provas de 5km e 10km;
c) Troféu para os três primeiros colocados de cada faixa etária na prova de 10km
masculino e feminino, conforme item 4.3.1 deste regulamento;
d) Todos os participantes inscritos que cruzarem a linha de chegada receberão
medalha de Finisher.
e) Troféu para as três equipes com maior número de inscritos.
Observação: Em nenhuma hipótese haverá dupla premiação, por exemplo, atleta
premiado na classificação geral não será premiado na categoria de
faixa etária.
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7. AVISOS
7.1. Recomendamos rigorosa avaliação médica, se possível com a realização de teste
ergométrico a todos os atletas antes de iniciarem os treinamentos.
7.2. A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada
e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros, através de
profissionais habilitados.
7.3. Não poderão participar do evento atletas que estejam suspensos ou que façam
comprovado uso de substância dopante, ou ainda cumprindo qualquer tipo de punição
impeditiva imposta por confederações ou federações, vigente na época da Corrida.
7.4. Será permitida a montagem de 1 (uma) tenda de apoio apenas às academias,
assessorias esportivas e equipes que inscreverem pelo menos 20 (vinte) participantes.
Os interessados devem entrar em contato com a organização do evento através do email:
unifebmusicrun@gmail.com, para reservar o local de instalação da tenda, que ficará por
conta dos interessados.
7.5. É proibido pular a grade para entrar no percurso durante a largada ou em qualquer
outro momento da prova.
7.6. O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
7.7. Durante a prova, os participantes poderão pedir auxílio nos postos de hidratação e aos
fiscais que estarão distribuídos em todo o percurso.
7.8. A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Ordem Pública estarão atuando em todo o
percurso, a fim de garantir a segurança dos participantes.
7.9. A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores,
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a
terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do
mesmo.
7.10. Será oferecido estacionamento gratuito aos participantes no campus do Unifeb,
aqueles que quiserem estacionar seus veículos devem chegar no local uma hora antes da
largada, pois após a interdição das ruas não será permitida a circulação de veículos. A
entrada de veículos será autorizada pela portaria 6, na rua José J. Tomas s/n, Jardim
Universitário, ou pela portaria 2, na via conselheiro Antonio Prado (em frente ao shopping).
7.11. A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas ou estruturais sem prévio aviso.
8. Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela Comissão
Organizadora. O contato será através do e-mail: unifebmusicrun@gmail.com
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