
IV VOLTA DA CONTORNO  
21/04/2020 BH/MG 

1. DATA E LOCAL 
 

1.1. A IV VOLTA DA CONTONO será em BH no dia 21/04/2020 com organização da QUANTA ESPORTES e apoio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, com largada e chegada na Praça FLORIANO PEIXOTO. Poderão participar deste evento, 

pessoas de ambos os sexos devidamente inscritos, doravante denominados ATLETAS. 

1.2. O percurso será de 12 km divulgado nos sites www.quantasports.com.br. Atletas menores de 18 anos só poderão participar 

com autorização dos pais ou responsável legal, a idade mínima para participação na CORRIDA é de 16 anos, completos até a 
data de cadastro/inscrição do atleta. 

1.3. A largada do EVENTO está prevista para as 7 HS horas 

 

NÃO SERÃO ENTREGUES KITS NO DIA DA PROVA. NEM APÓS A DATA DO EVENTO. Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário 

apresentar:- Documento de Identidade; COMPROVANTE DE PAGAMENTO ou o BOLETO BANCÁRIO, de pagamento da inscrição 

ORIGINAL (não serão aceitas cópias, em hipótese alguma). Esses comprovantes serão retidos na entrega do Kit.  
 

2 - CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  

A corrida terá as categorias abaixo, a título de acompanhamento de resultados para os atletas. Informamos que será 

considerado o ano de nascimento do atleta. 

2.1- Masculino e feminino: 16 /19, 20/29, 30/39, 40/49, 50/59 e 60 anos acima  

 
3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO  

 

3.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA aceita todas as regras estabelecidas neste regulamento e assume total 

responsabilidade pelos dados fornecidos. 

3.2. O ATLETA assume também todas as despesas referentes a transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 

outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e após o EVENTO. 
3.3. Ao se inscrever e, portanto participar deste EVENTO, 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 qualquer mídia em qualquer tempo. 

3.4. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto haverá, para atendimento emergencial 

aos atletas, serviço de ambulâncias para remoção. Tanto o atendimento médico emergencial propriamente dito como de 

continuidade serão efetuados na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta. 
3.5. O ATLETA ou 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. 

3.6. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos participantes. 

3.7. Serão colocados à disposição dos ATLETAS regularmente inscritos, Sanitários e Guarda-Volumes na região da LARGADA e 

CHEGADA. 
3.8. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados objetos de VALORES no Guarda-Volumes. A ORGANIZAÇÃO não se 

responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

3.9. 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 no EVENTO, independentemente de 

qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a 

participação no EVENTO. 
3.10. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

3.11. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que delimitam estas 

áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto sob pena de 

desclassificação. 

3.12. 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 responsabilidade do mesmo.m. Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA-OFICIAL da competição deverá ser feita, 

por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira publicação do resultado no site do evento. 

3.13. Poderá os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior. 

3.14. O ATLETA que, em qualquer momento, deixar de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou, por omissão, 

deixar 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. 

3.15. Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do 

EVENTO. Todo ATLETA inscrito via internet, ao confirmar o pagamento da inscrição assume estar ciente do conteúdo deste 

regulamento e de acordo com o Termo de Responsabilidade, disponível na ficha de inscrição e no site de inscrição. 

3.16. 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. 

3.17. Ao se inscrever no EVENTO, 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 com antecedência inferior a 30 (trinta) dias da 

realização da prova (não devolvemos valores de inscrição!). 

3.18. 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, física ou eletrônica como e-

mail ou mensagem via telefonia móvel. 

3.19. O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da sua camiseta. 

3.20. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO DURANTE A COMPETIÇÃO, sendo que qualquer mutilação de tal número 

implicará a desclassificação do ATLETA. 

3.21. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, conforme as 
necessidades do EVENTO, informando estas alterações na retirada do Kit. O ATLETA, ao receber o Kit, deverá ler ou reler os 

termos deste regulamento que esta disponível no site do evento www.quantasports.com.br, sob pena de não poder impugnar ou 

discordar de suas disposições.  

 

 

 
 

4 - KIT DE PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. Ao se inscrever no evento e pagar a taxa de inscrição, o ATLETA passará a ter direito, desde que atendidas as demais 

disposições do regulamento e orientações da ORGANIZAÇÃO, de participar do evento, sendo-lhe concedido acesso aos locais de 

realização de prova e uso da infra-estrutura de apoio referente aos itens 2, 3 e 4 deste regulamento. 

http://www.quantasports.com.br/
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4.2. O Kit de participação de evento, vinculado a taxa de inscrição é composto de:- Número de Peito (participação) de uso 

obrigatório 

4.3. A ORGANIZAÇÃO do evento irá fornecer os itens abaixo a todos os atletas inscritos. Os itens referidos neste dispositivo são 

os seguintes: - Chip de Cronometragem para a elaboração de resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos. - Camiseta 

promocional e/ou comemorativa. - Medalha de participação (Detalhes vide Bonificação)-Medalhas especiais para o primeiro 

colocado de cada categoria. - Troféus (Detalhes vide Bonificação). 
4.4. Os serviços e materiais constantes do item 4.3 poderão ser fornecidos pela ORGANIZAÇÃO, PARCEIROS, COMITÊ 

ORGANIZADOR ou PATROCINADORES como mera liberalidade e/ou cortesia aos participantes deste EVENTO sem obrigatoriedade 

e/ou padrão com comparativos de mercado. 

4.5. Poderá a ORGANIZAÇÃO ofertar opção quanto ao tamanho das camisetas promocionais oferecidas como forma de cortesia e 

brinde, com cotas limitadas de quantidade, sem a obrigatoriedade de disponibilização de estoque por tamanho no ato da entrega 

de kit e/ou nas suas instalações. 
4.6. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento nem após o mesmo. 

 

O KIT SERA ENTREGUE EM LOCAL A SER DIVULGADO PELO SITE.  

 

5. CRONOMETRAGEM DO EVENTO5 

 
5.1. Caso sejam oferecidos pela ORGANIZAÇÃO os serviços de empréstimo do chip de cronometragem, elaboração, fornecimento 

de resultados e/ou divulgação e publicação dos mesmos, ficam cientes o ATLETA de que, por se tratarem de equipamentos 

eletrônicos de transmissão de dados, os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando 

isenta a ORGANIZAÇÃO e Realizadores quanto a essas ocorrências. 

5.2. Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de eventuais 

problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções. 
5.3. A ORGANIZAÇÃO disponibiliza, para contato com os participantes, o seu serviço de fale conosco através do site do evento, 

sendo este site a única fonte oficial de fornecimento de resultados. 

 

6. DURAÇÃO DA PROVA E PENALIDADES 

 

6.1. A CORRIDA terá duração máxima de 01h30min (uma hora e trinta minutos) sendo a área da linha de Chegada e seus 
equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este período. 

6.2. A LINHA DE LARGADA será desativada imediatamente depois de efetuada a largada e passagem dos atletas pelo pórtico de 

largada. 

6.3. O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, poderá ser convidado a retirar-se da 

competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de 
serviço ou apoio a este corredor. 

6.4. Ao ser convidado a retirar-se da competição, deverá o ATLETA embarcar nos ônibus cedidos pela ORGANIZAÇÃO para levar 

ao ponto de CHEGADA, quando este serviço estiver disponível. 

6.5. O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar 

para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado sob pena de desclassificação. 

6.6. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto 
os pontos de abastecimento oferecidos pela ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia 

autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

6.7. Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum ATLETA. 

6.8. A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

6.9. O ATLETA assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e que treinou adequadamente para o 

EVENTO. 
6.10. A ORGANIZAÇÃO da prova reserva-se o direito de incluir no EVENTO ATLETAS especialmente convidados. 

 

7 - INSCRIÇÕES VALORES E PRAZOS  

 

7.1. As inscrições serão feitas, para todos os ATLETAS, através da  INTERNET, documentos em que se utilizará necessariamente 

o idioma português, obedecendo-se a limitação máxima de 2.000 ATLETAS CADASTRADOS.  
7.2. As inscrições são 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS), funcionários UNIMED 50 reais, SERVIDORES PUBLICOS 50,00 reais. 

7.3. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou adicionar ou limitar o número de inscrições 

do EVENTO em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/ estruturais sem prévio aviso.  

 

 

8 – FORMAS, LOCAIS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO. 
 

8.1. Pela INTERNET, no site www.quantasports.com.br até o dia 15/04/2020, podendo ser 

PRORROGADA ou ENCERRADA com antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO.  

8.2 .Pela INTERNET - Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição e eventuais outros documentos solicitados 
pela ORGANIZAÇÃO. 

8.3. Imprima o boleto bancário. Efetue o pagamento conforme o indicado no boleto.O valor e a data de sua inscrição serão 

considerados a partir da data da efetivação do PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, não da data de preenchimento da ficha. 

8.4. Não serão aceitos pagamentos por CAIXA EXPRESSO e depósitos sem prévia autorização por parte da ORGANIZAÇÃO. 

8.5.O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo.  

8.6. NOS BALCÕES OU PONTOS DE INSCRIÇÃO 
8.7. Preencha corretamente e por completo sua ficha de inscrição e eventuais outros documentos solicitados pela 

ORGANIZAÇÃO. 

8.8. Efetue o pagamento no próprio BALCÃO DE INSCRIÇÃO através de COMPROVANTE DE PAGAMENTO conforme o indicado na 

ficha de inscrição.  

8.9-O valor e a data de sua inscrição serão considerados a partir da data da efetivação do PAGAMENTO, não da data de 

preenchimento da ficha. 
8.10. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO é um documento único, não tendo a ORGANIZAÇÃO cópia do mesmo.  

 

 

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE. 

 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade abaixo e declaro que: 
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no evento são de minha total responsabilidade e/ 

ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe. 

• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível na página www.quantasports.com.br. 

• Participo do evento I CORRIDA NOTURNA DE CONTAGEM por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os Organizadores, Patrocinadores e Realizadores, em meu nome e de meus sucessores. 

http://www.quantasports.com.br/
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• Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, gozando de saúde perfeita e de haver treinado 

adequadamente para este evento. 

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha 

participação neste evento.* Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de 

arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a serem auferidas com materiais de divulgação, 

campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 
licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que venham a serem implementadas 

no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela Quanta Sports e/ou seus parceiros 

comerciais. 

• Estou ciente que, ao me cadastrar ou inscrever, estou me incluindo automaticamente no banco de dados da Quanta Sports, 

autorizando esta, desde já, a enviar para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo de correspondência eletrônica 

ou física para participar de qualquer promoção ou ação promocional ou comercial desenvolvida pela mesma e ou por seus 
parceiros.  

• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer 

outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo. 

• Estou de acordo com o regulamento da prova e com minhas responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou 

local, assim como meu representante, técnico ou coordenador de equipe.  

• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do evento, incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de 
visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material político, promocional ou 

publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum 

tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e / ou das pessoas presentes, aceitando ser 

retirado pela organização ou autoridades das áreas acima descritas e desclassificado da prova. 

• Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia 

ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da 
organização destinadas as mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em locais 

inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo 

ser retirado em qualquer tempo. 

• Independentemente de estar presente ou não no ato da inscrição, bem como da retirada de meu kit de participação, que fora 

devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de meu TREINADOR, CAPITÃO DE EQUIPE OU ADMINISTRADOR DE EQUIPE; 

declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do evento, tendo 
tomado pleno conhecimento das normas e regulamentações da prova. 

• Declaro estar de acordo que, poderei receber da Organização por mera liberalidade e/ou cortesia o direito de escolher o dia e 

local da entrega de kit e o tamanho de camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no processo de inscrição 

obedecendo aos critérios do item 4 deste regulamento). 

• Estou ciente que, todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento do boleto. E que é de 
responsabilidade do inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem 

como acessar o site do evento para verificar possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a 

disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação no evento.  

 

10 - RETIRADA DO CHIP  

 
10.1. O CHIP será entregue Na entrega do kit. 

10.2. Quando da retirada do chip, o ATLETA deverá conferir seus dados pessoais. 

10.3. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 

10.4. O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição vertical. 

10.5. Ao final da prova, os participantes deverão trocar o chip pela Medalha de Participação. 

10.6. O uso do chip após ser entregue ao atleta é de responsabilidade do mesmo, pois a ORGANIZAÇÃO não disponibiliza 
controle e fiscalização de uso deste equipamento, obedecendo ao item 4 deste regulamento. 

 

 

11. PREMIAÇÃO 

 

11.1. Todo atleta que completar a prova recebera uma MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO. 
11.2. Haverá entregas de troféus para os cinco atletas melhor classificados no geral masculino e geral feminino na prova.  

 

HAVERA TROFEU E BRINDE PARA A MAIOR EQUIPE 

 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
12.1. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, 

total ou parcialmente. 

12.2. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão ORGANIZADORA e/ou pelos 

ORGANIZADORES / REALIZADORES de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  

 

13 - MONTAGENS DE TENDAS DE ASSESSORIAS / TREINADORES  
 

13.1. Poderá a ORGANIZAÇÃO indicar locais para montagem de tendas de assessorias / treinadores de acordo com a 

disponibilidade de espaços na área da arena do evento, desde que não interfira no bom andamento da prova. Em caso de 

necessidade técnica ou exigências públicas, a ORGANIZAÇÃO poderá solicitar o remanejamento das tendas. 

13.2. A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das assessorias, treinadores, 

empresas ou clubes de corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 
13.3. Será permitida a colocação de 1 (uma) tenda por assessoria esportiva. As tendas não poderão ter sistema de som e 

deverão ter o tamanho máximo de 5 x 3 metros quadrados. 

13.4. A tenda poderá ser montada na noite anterior ao evento, porém, sua segurança será de responsabilidade de cada 

assessoria, ou no dia do evento, até as 14 hs horas da tarde. As tendas colocadas fora da zona determinada estarão passíveis de 

remoção pelo órgão responsável da Prefeitura de Belo Horizonte. 

13.5. Para verificar o local disponibilizado pela ORGANIZAÇÃO para montar sua tenda, clique no botão PERCURSO do site do 
evento e verifique no MAPA DA ARENA. 

13.6. A ORGANIZAÇÃO comunicará à segurança pública sobre a área destinada a montagem de tendas para que se dê toda 

segurança às equipes, porém a ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela tenda ou danos causados à mesma e (ou) objetos 

deixados no seu interior. 

 


