REGULAMENTO 2017
A XV Corrida Santo Antônio tem como principais objetivos: O lazer, a cultura, qualidade de
vida, saúde e desenvolver o atletismo da região do Cariri e do Estado do Ceará.

1. Das Inscrições:
1.1 As inscrições serão limitadas a 400 (Quatrocentos ) atletas e poderão ser feitas no período
de15 de maio a 6 de junho / 2017. 1º lote de 01 a 200 no valor de R$ 50,00. 2º Lote de 201 a
400 no valor de R$ 60,00.
1.2 As inscrições poderão ser feitas somente na loja Juartes no Cariri Garden Shopping piso
térreo, no horário das 10:00h às 22:00h, na cidade de Juazeiro do Norte-CE
1.3 Na inscrição o atleta deverá preencher a ficha em todos os campos solicitados, com letra
legível e sem abreviaturas, tendo em mãos um dos documentos, RG, CPF, Carteira de
Habilitação.
1.4 Será permitido a troca de percurso até o dia 30 de maio, pagando uma taxa de R$20,00
1.5 Desconto de 50% atletas com 60 anos acima.
1.6 Categoria Local, o atleta concorrerá a essa categoria desde que: Comprove que
nasceu em Barbalha, ( RG) Vota na cidade de Barbalha ( Titulo de Eleitor) ou mora em
Barbalha( Comprovante de residência,) SÓ FAREMOS INSCRIÇÃO COM XEROX DE UM
DESSE DOCUMENTO.
1.5 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
a) Disputará a XV CORRIDA SANTO ANTONIO / 2017 por livre e espontânea vontade,
isentando de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e
realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros, declarando ainda que está saudável
e treinou apropriadamente para a prova. b) Está ciente de que deve consultar médico e
professor de Educação Física, especializado em preparar atletas para competições, em
especial, corridas de rua. c) 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. d) Para a sua
participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, devendo portar o número
no peito. e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá
ser feita, por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua
divulgação.
2. ENTREGA DE KIT, IDENTIFICAÇÃO
2.1 A entrega do kit será efetuada somente no Clube de Atletismo Sementes das Pistas na
Rua das Flores, 457 – 1º Andar, nos dias e 10 de junho de 2017, de 08:00h às 17:00h.
Parágrafo único – A data de entrega dos kits de corrida está sujeita à alteração em razão da
quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa. Caso haja mudança de
data, as alterações serão amplamente divulgadas pelo site oficial do evento
(www.sementesdaspistas.com.br)
2.2 Para retirada do KIT apresentar um dos seguintes documentos de identificação: registro
civil, RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação, e se for menor de idade sua ficha deverá
ser assinada pelo seu responsável legal maior de idade, que devera apresentar documento de
identificação.
2.3 O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o
direito ao kit.

Não serão entregues kits no dia do evento e nem após o evento.
2.4 O(a) atleta não é obrigado a correr com a camisa do evento .
3. DA COMPETIÇÃO
3.1 A XV CORRIDA SANTO ANTONIO / 2017 realizar-se-á dia 11 de junho de 2017.

3.2 Percurso da corrida: 10km e 5km. (Ver Mapa do Percurso)
3.3 Horário da concentração dos atletas: 6:00h – No respectivo local de largada. Igreja do
Rosário (Praça Kenedy)
3.4 Horário da largada: 7:00h.
3.5 A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito,
sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência.
3.6 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O percurso é
disponibilizado no site oficial da corrida.
3.7 Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número de identificação;
- Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva;
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida;
- Escapar da saída da prova, antes do seu inicio oficial.
- Não entregar a senha no funil de chegada.
3.8 A competição será finalizada após 1:00h (uma hora) da chegada do 1º (primeiro) colocado.
4. PREMIAÇÃO
4.1 Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de
participação (300 conforme limite de inscrição). Poderá aumentar caso a organização desejar.
4.2 Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:
a) Serão premiados com Troféus os três primeiros atletas nos 10km, 5km GERAL
MASCULINO / FEMININO e nas categorias com troféus, para os 1º, 2º e 3º lugar.
Serão premiados com Troféus os três primeiros atletas nos 05km GERAL MASCULINO /
FEMININO, não havendo premiação por categoria.
4.2 O atleta será premiado em uma ÚNICA categoria, não poderá acumular premiações.
4.3 Os(as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao podium, assim que a
cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O(a) atleta que não
comparecer ao podium durante a cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios.
PREMIAÇÃO
5km - troféus somente para 1º, 2º e 3º ( Somente Geral ) 15 anos acima
1º, 2º e 3º

Masculino Geral

1º, 2º e 3º

Feminino Geral

10km - Troféus no geral e nas categorias somente nos 10 km

1º, 2º,3º
Cat.
01
02
03
04
05
06
07

Masculino Geral
Masculino
Local Masculino
15 à 19 (2002 -1998)
20 à 29 (1997 -1988)
30 à 39 (1987-1978)
40 á 49 (1977-1968)
50 á 59 (1967-1958
60 anos acima (1957)

1º,2º,3º
Cat.
08
09
10
11
12
13
14

Feminino Geral
Feminino
Local Feminino
15 à 19 (2002 -1998)
20 à 29 (1997 -1988)
30 à 39 (1987-1978)
40 á 49 (1977-1968)
50 á 59 (1967-1958
60 anos acima (1957)

4.3 O atleta só poderá participar da XV CORRIDA SANTO ANTONIO com o documento
comprovando a sua data de nascimento (idade). Vale salientar que o atleta só estará apto a
disputar nas categorias respeitando o ano base.
4.4 Idade Mínima para fazer inscrição nos percursos 5km e 10km, é a partir de 15 anos (
nascido a partir de 2012)
4.5 Será exigido do atleta documento de identificação para recebimento do troféu.

4.6 A Categoria local também disputara a Geral e categorias por idade, mas não acumula
premiação.

5. APURAÇÃO A XV Corrida Santo Antonio será realizada com apuração de resultado
eletrônico (chip). Sendo divulgado o “tempo líquido” ou “tempo real” Obs. Este tempo é
computado a partir do momento que o atleta cruza a linha inicia.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A comissão organizadora da XV CORRIDA SANTO ANTONIO 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.
6.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que
antecede a competição.
6.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo leve e
estar bem hidratado.
6.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de
antecedência.
6.5 Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de
trânsito.
6.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada e
ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
6.7 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
6.8 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar, para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
6.9 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-estruturais sem prévio aviso.
6.10 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
6.11 A XV CORRIDA SANTO ANTONIO é realizada pelo CORCHA (Corredores da Chapada
do Araripe com a parceria do Clube de Atletismo Sementes das Pistas), com o apoio da
Prefeitura Municipal de Barbalha..
6.12 Só é permito do subir no pódio com banner no Tamanho máximo de 50x70cm.

6.13 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a
materiais, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ATLETAS, que venham a ser
extraviados durante a sua participação no EVENTO.
6.14 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
6.15 A organização da XV CORRIDA SANTO ANTONIO pode a qualquer momento alterar
esse regulamento.

