
  

                                                                                                                            

 

REGULAMENTO GERAL 
 

As Provas Pedestres que compõem o evento Corrida “Hangar 942 – Aeroporto Carlos 
Drummond de Andrade - Pampulha”, realizado pela Resultado Final e apoiado pela Infraero, 

com data marcada para o dia 13 de outubro de 2019, domingo, com largada às 8 horas na 
cidade de Belo Horizonte no estacionamento do prédio da Infraero, com a participação 
de atletas regularmente inscritos de ambos os sexos. 
 
Corrida e Caminhada em torno de 7KM com percurso misto (asfalto, grama e terra), 
com altimetria bem leve, passando em torno da pista de decolagem do aeroporto da 
Pampulha, pátio de aeronaves e via de acesso.  
Concentração e largada na rua Líder, número 197, bairro Pampulha (ao lado do 
aeroporto). 
 
Cronograma: 
Abertura das inscrições: 05/08/2019 
Encerramento das inscrições: 07/10/2019 ou até encerrarem as vagas disponíveis. 
Local de entrega: A definir, nos dias 11 e 12 de outubro de 2019. 
Largada da corrida: 8hs 
Encerramento do evento: 12hs 
 
CADASTRO E IDADE  
Será considerada para efeito de cadastro e apuração de resultados, a idade dos inscritos 
e participantes em 31 de dezembro de 2019, conforme Norma da CBAt.  
 

1. PROVA 

1.1. A Corrida “Hangar 942 – Aeroporto da Pampulha” será realizada no dia 13 de outubro 
de 2019, na cidade de Belo Horizonte (Aeroporto da Pampulha), Estado de Minas Gerais.  
1.2. A corrida e caminhada será disputada na distância de 7km com limite de 500 
participantes a ser percorrido individualmente por pessoas de ambos os sexos, 
devidamente inscritas e doravante denominados Atletas. Não será permitido a entrada 
de atletas sem a devida identificação (número de peito) dentro das dependências do 
Aeroporto, por se tratar de área federal. 
1.3. O evento terá largada impreterivelmente às 8h00 do dia 13 de outubro de 2019, 
conforme mapa do percurso disponível no site www.hangar942.com 

1.4. A corrida terá duração máxima de 1h30.  
1.5. As inscrições para participar da Corrida “Hangar 942 – Aeroporto da Pampulha” 

obedecerão aos valores:  
1.5.1 Todo o público deverá pagar o valor R$50,00 reais (mais taxa de conveniência 
cobrada pelo site de inscrição), em dinheiro, cartão, e outros meios de pagamentos 
oferecidos pelo site de inscrição on-line ou em dinheiro no ato da inscrição nos pontos 
de inscrição física para a compra do kit Classe Econômica. 
1.5.2 Todo o público deverá pagar o valor R$75,00 reais (mais taxa de conveniência 
cobrada pelo site de inscrições), em dinheiro, cartão, e outros meios de pagamentos 
oferecidos pelo site de inscrição on-line ou em dinheiro no ato da inscrição nos pontos 
de inscrição física para a compra do kit Classe Executiva. 



  

                                                                                                                            

1.5.3 Todo o público deverá pagar o valor R$120,00 reais (mais taxa de conveniência 
cobrada pelo site de inscrições), em dinheiro, cartão, e outros meios de pagamentos 
oferecidos pelo site de inscrição on-line ou em dinheiro no ato da inscrição nos pontos 
de inscrição física para a compra do kit 1ª Classe. 
 
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO.  
2.1. Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelas 
informações fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar 
apto para praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o 
regulamento e regras da competição. Assume ainda as despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento;  
2.2. Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de 
sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando o 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;  
2.3. Haverá para atendimento emergencial aos atletas um serviço de apoio médico com 
ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A 
continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de 
qualquer outra necessidade será efetuada na rede pública sob a responsabilidade desta. 
A organização não terá responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha 
a ter durante ou após a prova. O atleta, ou seu acompanhante responsável, poderá se 
decidir por outro sistema de atendimento médico (remoção da transferência / hospital 
/ serviço de emergência e médico entre outros) eximindo a organização de qualquer 
responsabilidade direta ou indireta sobre as consequências desta decisão;  
2.4. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes na 
largada e chegada. A organização recomenda que não sejam deixados objetos de valor 
no guarda-volumes, tais como: relógios, roupas, acessórios de alto valor, equipamentos 
eletrônicos de som e celulares, cheques, cartão de crédito e etc. A organização não se 
responsabilizará por quaisquer objetos deixados no guarda-volumes, uma vez que se 
trata de um serviço de cortesia da prova;  
2.5. Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, 
apoios 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 prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer 
durante a participação no evento;  
2.6. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 
seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 
exclusiva responsabilidade do autor;  
2.7. 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;  
2.8. A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a 
realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes;  



  

                                                                                                                            

2.9. Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem 
necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 
 

3. INSCRIÇÕES  
3.1. As inscrições para a Corria “Hangar 942 – Aeroporto da Pampulha”  serão realizadas no 
site www.hangar942.com ou nas lojas conveniadas, indicadas no site do evento.  
3.2. As inscrições terão os valores seguintes de acordo com o kit escolhido 
independentemente da distância ou modalidade escolhida:  
KIT 1ª Classe (Somente 150 unidades disponíveis): Compõe o KIT 1 Camisa personalizada 
do evento, 1 bolsa personalizada, 1 par de manguito, 1 protetor para banco automotivo 
de EVA, número de peito, chip descartável e medalha especial de Finisher 
Valor até R$ 120,00 reais no primeiro lote que dura até o dia 30/09/2019 (ou até 
durarem a quantidade disponibilizada) e R$140,00 no segundo lote (ou até durarem a 
quantidade disponibilizada). Nos valores vendidos pelo site de inscrições será acrescido 
a taxa de conveniência cobrada pelo mesmo. ENTREGA PERSONALIZADA NO ENDEREÇO 
DO ATLETA. 
KIT Classe Executiva: Compõe o KIT 1 Camisa personalizada do evento, sacola de plástico 
personalizada, número de peito, chip descartável e medalha especial de Finisher 
Valor até R$ 75,00 reais no primeiro lote que dura até o dia 30/09/2019 (ou até durarem 
a quantidade disponibilizada) e R$85,00 no segundo lote (ou até durarem a quantidade 
disponibilizada). Nos valores vendidos pelo site de inscrições será acrescido a taxa de 
conveniência cobrada pelo mesmo. 
KIT Classe Econômica: Compõe o KIT, sacola de plástico personalizada, número de peito, 
chip descartável e medalha especial de Finisher 
Valor até R$ 50,00 reais no primeiro lote que dura até o dia 30/09/2019 (ou até durarem 
a quantidade disponibilizada) e R$60,00 no segundo lote (ou até durarem a quantidade 
disponibilizada). Nos valores vendidos pelo site de inscrições será acrescido a taxa de 
conveniência cobrada pelo mesmo. 
3.3. As inscrições serão limitadas a um número máximo de 500 (quinhentos) 
participantes distribuídos.  
3.4. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades / 
disponibilidades técnicas / estruturais, sem prévio aviso.  
3.5. Procedimento para a inscrição. 
3.5.1. Acessar o site www.hangar942.com e acessar a área de inscrição on-line, 
preencher os formulários de inscrições por completo, e efetivar o pagamento de acordo 
com as opções escolhidas pelo cliente e prazos de primeiro e segundo lote e aceitar os 
termos de responsabilidade do evento. 
3.5.2. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com o 
Estatuto do Idoso, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição através da 
solicitação individual por email (corridahangar942@gmail.com). Este desconto, 
somente será dado no kit da Classe Econômica e Classe Executiva. A retirada do kit e 
do chip deve ser realizada pessoalmente pelo atleta inscrito, apresentando o 
documento original de identidade nas datas do dia 11 e 12 de outubro de 2019. Não 
será entregue a terceiros, nem com procuração. 

mailto:corridahangar942@gmail.com


  

                                                                                                                            

3.5.3. A escolha do tamanho da camiseta do kit poderá ser livre enquanto durar o 
estoque. O tamanho da camisa disponibilizado poderá ser alterado de acordo com a 
disponibilidade no ato da entrega. 
 
4. CATEGORIAS  
4.1. A corrida de 7km será dividida em dois grupos:  
4.1.1. Masculino: Aberto a todas às pessoas do sexo masculino, maiores de 16 
(dezesseis) anos. Menores de 18 anos, somente poderão concorrer com um termo de 
responsabilidade assinado pelos responsáveis. 
4.1.2 Feminino: Aberto a todas às pessoas do sexo feminino, maiores de 16 (dezesseis) 
anos. Menores de 18 anos somente poderão concorrer com um termo de 
responsabilidade assinado pelos responsáveis. 
4.1.2. A caminhada de 7km será de um único grupo sem idade pré-determinada. 
 

5. ENTREGA DE KIT:  
5.1.  O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante apresentação 
do documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição e de pagamento. 
Terceiros só poderão retirar o kit com identificação prévia no TERMO DE 
RESPONSABILIDADE e com o documento de identificação com foto original, além do 
comprovante de pagamento. 
5.2. Os horários e locais de retirada do kit serão postadas na área do atleta em até 20 
dias antes da data limite de retirada do mesmo.  
5.3. O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização 
ficará impedido de participar da prova e não poderá retirar o kit em outra data. Não 
haverá retirada do kit após o evento e nem em outro horário estipulado pela 
Organização. 
5.4. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados. Não 
serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 
5.5. O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos 
variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 
 

6. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA E ENTREGA DO CHIP  
6.1. O sistema de cronometragem eletrônica será feito através de um chip descartável.  
6.2. O chip de cronometragem eletrônica será entregue junto com o kit do atleta. 
6.3. A responsabilidade do correto uso do chip no seu corpo/vestuário é de sua exclusiva 
responsabilidade, bem como a passagem no tapete de captação de dados instalados;  
6.4. O tempo de todos os corredores que participarem da prova será cronometrado e 
informado posteriormente, desde que observadas às normas previstas neste 
regulamento.  
6.5. O participante que não retirar o seu chip na data e horários estipulados ficará 
impossibilitado de correr o evento.  
6.6. O uso do chip é obrigatório, acarretando na desclassificação do (a) atleta quando se 
observar por algum fiscal à falta do uso do chip. O chip será fixado no número de peito, 
portanto, o número de peito deverá ser fixado na camisa, parte frontal (no peitoral).  
6.7. A utilização do transponder (chip) é de responsabilidade única do atleta, assim como 
as consequências de sua não utilização.  



  

                                                                                                                            

6.8. A utilização inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do tempo, 
isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados.  
6.9. Ao final da prova o participante deverá receber a medalha de Finisher (participação)   
6.10. O chip de cronometragem e a cronometragem do tempo da corrida é de 
responsabilidade da empresa que presta esse serviço. Por se tratar de equipamentos 
eletrônicos, a Organização não se responsabiliza pela a não marcação do mesmo. 
 
7. REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRIDA  
7.1. A idade mínima exigida para participação do evento é de 16 (dezesseis) anos 
completos até a data de 31 de dezembro de 2019 para a prova de 7km e sem idade 
limite para a caminhada.  
7.2. A corrida terá duração máxima de 1h30h (uma hora e meia), tendo a área da linha 
de chegada e alguns de seus equipamentos / serviços desativados após esse período;  
7.3. É de responsabilidade do atleta ser conhecedor do percurso previamente, o trajeto 
e/ou percurso será balizado para a prova, não sendo permitido corte para o percurso 
indicado; Não será permitido que o atleta saia do percurso pré-determinado pela 
Organização.  
7.4. A participação do atleta no evento é individual;  
7.5. O atleta assume e expressamente declara que é conhecedor do seu estado de saúde 
e capacidade atlética e que treinou adequadamente para o evento;  
7.6. À direção técnica da prova reserva-se o direito de incluir no evento atletas 
especialmente convidados.  
 

8. PREMIAÇÃO  
8.1. A categoria masculina e feminina das provas de corrida de 7km;   
8.1.1. Para todos os atletas inscritos na corrida receberão a medalha de Finisher 
(participação). 
8.1.2 Todos os 5 primeiros colocados geral, masculino e feminino, da prova de corrida na 
modalidade de 7km receberão troféus de campeões. 

8.2. Categoria caminhada:  
8.2.1. Todos os participantes da caminhada receberão medalha de participação.  
8.3. O atleta que não estiver presente na entrega do troféu perderá o direto de recebe-
lo posteriormente. 
 
9. CRONOGRAMA DO EVENTO  
9.1. Entrega / retirada do kit do atleta – a ser indicado os locais e horários da retirada 
do kit na área do atleta, no site www.hangar942.com 

9.2. NO DIA DO EVENTO (13 de outubro de 2019)  
7h00 – Abertura oficial da arena; 
7h40 – Concentração dos atletas na arena; 
7h50 – Alongamento e aquecimento;  
8h00 – Largada da corrida 7KM;  
8.02h – Largada da caminhada 7km;  
9h30 – Sorteios; 
10h00 – Premiação; 
12h00 – Encerramento oficial do evento. 
 
 



  

                                                                                                                            

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
10.1. A organização indicará local para montagem de tendas de assessoria / treinadores 
de acordo com a disponibilidade de espaço na área da arena do evento, desde que não 
interfira no bom andamento da prova;  
10.2. A organização não se responsabiliza pela tenda ou danos causados a mesma e a 
objetos deixados no seu interior.  
10.3. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 
desistência do atleta. 
10.4. Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe 
organizacional do evento. 
 

Boa Prova 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE NA PÁGINA SEGUINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                            

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

COMO PARTICIPANTE DESTE EVENTO DECLARO QUE: 

 Os dados pessoais fornecidos para efetivar minha inscrição no evento são de minha total 
responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de 
equipe. 

 Participo deste evento - Corrida “Hangar 942 – Aeroporto da Pampulha”  - por livre e 
espontânea vontade, isentando os organizadores, patrocinadores e realizadores, em 
meu nome e de meus sucessores, de qualquer responsabilidade. 

 Estou ciente de meu estado de saúde e de estar capacitado(a) para 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. 

 Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, assistência 
médica e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da minha participação 
neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. 

 Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo 
pagamento da inscrição e que é de MINHA responsabilidade acompanhar as 
comunicações e alterações, bem como acessar o site do evento. Concordo com todas as 
modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos 
serviços e/ou cortesias para a minha participação no evento. 

 Aceito não portar nem utilizar dentro das áreas do evento, 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 delimitadas. 

 Sendo participante de equipes ou prestador de serviços, declaro ter pleno 
conhecimento do regulamento e também que devo respeitar as áreas da organização 
destinadas às equipes.  

 Declaro estar ciente que, caso ocorra perda ou danificação do chip e ou número de 
peito, a organização não terá como repor o material e não responsabilizará pela falta de 
tempo e ou colocação do atleta. 

 Está ciente que a prova se desenrola por vias públicas e particulares abertas ao 
trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser respeitadas; assume 
ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais causados por 
sua participação neste evento; 

 Está ciente que é o único responsável pela guarda de seu equipamento (tênis, relógio, 
acessórios, celulares...) durante toda a prova; 

 Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a 
inscrição de um atleta; que AS INSCRIÇÕES SÃO INDIVIDUAIS, 
INTRANSFERÍVEIS (titularidade e ano) e só serão efetivadas após o pagamento. 

 Está ciente das penalizações se descartar embalagens ou lixo na arena ou ao longo do 
percurso, fora das latas de lixo;  

 Em caso de emergência, autoriza qualquer pessoa qualificada a administrar o 
tratamento necessário, médico e/ou cirúrgico, incluindo a administração de sangue e 
derivados sanguíneos; 

Sendo assim, declaro estar apto à prática esportiva na Corrida “Hangar 942 – Aeroporto da 

Pampulha”  

Li e estou de acordo com todo o regulamento do evento. 


