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REGULAMENTO GERAL 
 
 
A Corrida e Caminhada Individual Indoor tem como objetivo a confraternização 
entre os alunos dos diversos cursos do Edifício Academia, bem como o estímulo à 
prática de atividade física. 
 
Período de realização: de 03/08/2021 a 28/08/2021 
 
Local: 
A Corrida e Caminhada Individual Indoor ocorrerá nas esteiras da Sala de 
Musculação do Edifício Academia. 
 
Inscrição: 
A inscrição será realizada na recepção do andar da Musculação, até o dia 
10/08/2021. 
Somente poderão participar associados acima de 14 anos com o exame médico 
em dia. 
 
Categorias: 
Serão realizadas duas categorias: Masculino e Feminino. 
Corredores (velocidade mínima de 7 km/h). 
Caminhantes (velocidade máxima de 7 km/h). 
 
Regulamento Específico: 
Cada participante previamente inscrito terá o direito de escolher o melhor horário 
para realizar as vinte e três tentativas, em dias diferentes, nas quais 
correrá/caminhará durante 30 minutos. 
Será apontada, em súmula, a distância total percorrida em cada uma das 
tentativas. 
As 13 piores marcas serão desconsideradas.  
Será considerado vencedor o corredor/caminhante que somar a maior distância 
percorrida, nas 10 melhores tentativas. 
 
Ex.: Caso o participante realize 12 tentativas, apenas as 2 piores marcas serão 
desconsideradas. 
Obs.: Para critério de premiação, é obrigatório que o participante realize no 
mínimo dez tentativas. 
Obs.2: O participante deverá comunicar o professor responsável do período que 
estará realizando a tentativa. 
Obs.3: O participante não poderá correr segurando na esteira, com exceção nos 
momentos de troca de velocidade, por motivo de segurança. 
 



Critérios de desempate: 
No caso de dois ou mais participantes empatarem, serão considerados os 
seguintes critérios para desempate: 
1º) Maior número de tentativas 
2º) Somatória dos km percorridos em todas as tentativas 
3º) Maior distância percorrida em uma única tentativa 
4º) Participante mais velho. 
 
Programação de Premiação – 28/08/2021 
12h00 – Premiação aos melhores colocados. Nesse dia, os participantes poderão 
realizar suas tentativas das 08h às 11h. 
 
Premiação: 
Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, com medalhas e 
um vale 30 dias de aulas, sendo que o campeão ainda ganhará uma bolsa. 
 
Brinde Especial: Todos os participantes que efetuarem as dez tentativas, e 
estiverem presentes no dia da premiação, receberão um vale de 1 hora para 
utilização no Boliche. 
 
Serão respeitados os protocolos de segurança e higiene em vigor no Clube. 
 
Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Comissão 
Organizadora, composta pelo Coordenador da Academia, Mauro Maia Moraes e 
pelos professores da Musculação, Bruno, André, João, Guilherme e Ana Paula. 


