
 
 

 

CORRIDA SOLIT/DÁRIA FENAC 

RESUMO 

Os participantes inscritos terão que escolher o horário de sua preferência, entre às 7h e 19h 

do dia 20 de junho de 2021, para fazer o percurso. O local da prova terá toda estrutura 

montada e sinalizada, evitando aglomerações na largada e chegada. Não haverá a tradicional 

largada dos corredores e nem a premiação que ocorre ao final das provas. 

 

REGULAMENTO 

OBETIVO  

O objetivo da corrida é incentivar a prática de atividade física consciente, ou seja, 

respeitando o distanciamento social e oportunizando a prática de esportes, contribuindo para 

a qualidade de vida e bem-estar dos participantes diante do enfrentamento da atual situação 

provocada pelo COVID-19, além de arrecadar alimentos que serão doados para Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A Corrida Solit/dária Fenac é uma realização da FENAC – Experiências Conectam e conta 

com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo - SMEL. As 

inscrições serão abertas para pessoas de ambos os sexos, com idade a partir de 16 (dezesseis) 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSCRIÇÕES 

A inscrição será realizada de forma virtual e individual. O participante deverá preencher 

todos os dados da ficha e no ato da inscrição escolher o horário que irá fazer o percurso, pois 

cada horário será reservado somente para um participante. A inscrição só será efetivada 

mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).  

Além disso, o participante deverá trazer 1 (um) kg de feijão que será destinado à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo para doação a famílias carentes. 

Não haverá venda de meia entrada devido a impossibilidade de verificação prévia, uma vez 

que as inscrições serão totalmente online. 

 

•  As inscrições serão realizadas via internet, pelo endereço www.fenac.com.br/corrida a 

partir de 26 de maio até o dia 14 de junho de 2021 ou enquanto houver vagas; 

•  Não haverá inscrições presenciais; 

•  O participante deverá se inscrever na modalidade única de 3 KM; 

•  A inscrição será confirmada após o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais); 

•  No dia do percurso, o atleta deverá trazer 1 (um) kg de feijão que será destinado as 

famílias carentes do município de Novo Hamburgo. 

 

KIT 

 

A retirada do kit será realizada no dia do percurso, solicitamos que o participante chegue 5 

(cinco) minutos antes do horário agendado para realizar a retirada. O kit será composto por: 

● Camiseta promocional da Corrida 

● Número de peito com chip. 

 

PREMIAÇÃO 

•  Medalha para todos os corredores; 

•  Pódio virtual dos três primeiros ganhadores de cada categoria; 

•  Certificado digital. 



 
 

REALIZAÇÃO 

  

Início das inscrições: 26 de maio de 2021 

Data da Corrida: 20 de junho de 2021 

 

PERCURSO 

O percurso terá início na Rua Araxá, seguindo o trajeto dentro dos pavilhões e pátio da 

Fenac. O percurso é único, de 3 km para todos. Após a largada, o corredor percorrerá duas 

vezes o mesmo trajeto. 

 

 

HORÁRIO  

O percurso estará disponível para corrida apenas no dia 20 de junho de 2021, das 7h às 19h. 

O participante deverá realizar o percurso no horário agendado no ato da inscrição.  

Não será permitido a realização da prova fora do horário agendado. 

 

MARCAÇÃO DE TEMPO  

O percurso será registrado através de cronometragem eletrônica (chip) através da empresa 

Chip Brasil Sul Cronometragem.  

O resultado da prova será divulgado no site oficial, assim que o prazo de realização do 

percurso terminar, a organização divulgará a classificação dos atletas. Após a conclusão da 

corrida, todos os corredores receberão medalha de participação e os primeiros colocados irão 

compor o pódio virtual que será disponibilizado no site oficial. 

 

 

 

 

 



 
 

ORIENTAÇÕES AOS CORREDORES 

 

● Preenchimento da ficha de inscrição, informando corretamente todos os dados solicitados; 

● Distanciamento social de 2 (dois) metros de distância entre os participantes; 

● Se sentir qualquer desconforto ou sintomas gripais, não deverá participar da prova. 

 

CATEGORIAS 

 

A premiação será constituída de medalhas de participação para todos os atletas inscritos que 

completarem o percurso até o tempo máximo de 1 (uma) hora e de pódio virtual para o 

primeiro, segundo e terceiro lugar na categoria geral feminino e masculino, e de acordo com 

a faixa etária feminino e masculino, conforme segue tabela abaixo: 

FEMININO  

A 16 a 29 anos  

B 30 a 39 anos 

C 40 a 49 anos 

D 50 anos ou mais 

                                 MASCULINO 

A 16 a 29 anos  

B 30 a 39 anos 

C 40 a 49 anos 

D 50 a 59 anos 

E 60 anos ou mais 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Serão desclassificados: 

● Corredores que não completarem o percurso de 3 km no dia 20 de junho, no horário 

selecionado na inscrição.  

● Os atletas terão até 2 (dois) dias após a data da corrida para reclamar sobre seu tempo que 

estará sob responsabilidade da empresa Chip Brasil Sul. 



 
 

● Mediante a constatação de fraude ou informações incorretas o atleta será desclassificado, 

sem direito a recurso. 

● A organização não se responsabiliza pela falta de veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável legal assumir os ônus pelo 

descumprimento de qualquer item que afronte o regulamento geral. 

● Ao participar da corrida o atleta concorda integralmente com Regulamento da Prova e que 

está participando por livre e espontânea vontade. 

● Ao se inscrever, o participante declara que está apto, em boas condições físicas e de saúde, 

para participar da corrida, isentando a organização, apoiadores e demais órgãos públicos ou 

privados que venham estar envolvidos, de quaisquer problemas de saúde que porventura 

ocorram em função da participação na corrida. 

● O participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem à Fenac, renunciando ao 

recebimento de qualquer valor que porventura venha a ser utilizado em qualquer meio de 

comunicação para fins institucionais. 

● Em hipótese alguma haverá reembolso por parte da organização, apoiadores e parceiros, 

de qualquer valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

participantes, independente de qual for o motivo, nem por extravio de materiais ou prejuízo 

que eventualmente os atletas venham a sofrer durante a participação na prova. 

● A organização poderá suspender a qualquer momento a corrida por questões de segurança 

ou motivos que possam prejudicar a realização da prova. 

 

RESULTADO  

O resultado oficial da Corrida Solit/dária Fenac será divulgado através do hotsite: 

www.fenac.com.br/corrida. 

O pódio virtual estará disponível para visualização no dia 21 de junho de 2021. 

 

http://www.fenac.com.br/corrida

