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REGULAMENTO GERAL
OBJETIVO:
A 5 ª C o r r i d a d e S ã o J o s é tem como objetivo principal, despertar o
interesse da prática desportiva aliada ao bem estar entre os cidadãos, buscando
a integração da população e contribuindo com a difusão do esporte junto à
comunidade de Pindoretama, através da realização de atividades esportivas.
ABRANGÊNCIA:
A 5 ª C o r r i d a d e S ã o J o s é irá abranger corredores dos sexos masculino
e feminino que tenham acima de 15 anos completos até o dia da prova, mas
terão que ter autorização dos pais. Acima dos 16 anos não há necessidade de
autorização.
DA PROVA:
Promovida pela LIDEP – Liga Desportiva de Pindoretama com apoio da Equipe
Atletas do Futuro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pindoretama por
meio da Secretaria de Desporto e Lazer, patrocinadores e colaboradores.
C o n c e n t r a ç ã o à s 5 h : 3 0 m i n e a largada será às 6 h 3 0 m i n do dia
18/03/2018, em qualquer condição de tempo, Rua Odílio Maia Gondim, Centro
de Pindoretama, ao lado do Centro Cultural de Pindoretama.
Serão duas provas, com os seguintes percursos:
 6 km, com 100% no asfalto; e
 12 Km, com 100% no asfalto.
A largada e a chegada será na Rua Odílio Maia Gondim, Centro de Pindoretama,
ao lado do Centro Cultural de Pindoretama.
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CONTROLE DE PERCURSO
Haverá Fiscais de Percurso, que serão responsáveis pelos registros das
passagens dos atletas nos postos de controle.
CATEGORIAS
Serão duas categorias por sexo na prova de 6KM e quatro na prova de 12km. Vide
premiações.
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão limitado em 400 vagas, podendo encerrar antes data da
prevista, caso alcance o número de inscrições estimado.
A taxa de inscrição do 1º lote (15/01 à 20/01):
 R$ 70,00 (setenta reais) para os atletas optante do KIT COMPLETO (blusa
oficial da corrida, seguro atleta, medalha, mochila, nº de peito, chip e
dependo de parcerias firmadas poderá ter brindes surpresa);
 R$ 50,00 (cinquenta reais) para os atletas optante do KIT BÁSICO
(medalha, seguro atleta, mochila, nº de peito, chip e dependo de parcerias
firmadas poderá ter brindes surpresa).
VEJAMOS O CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES:

LOTES

VALOR R$

PERÍODO

Kit Top R$ 70,00 + 02kg de
alimentos não perecíveis (conterá:

1º LOTE

blusa oficial da corrida, seguro atleta,
medalha após a prova, bolsa em TNT, nº
de peito, chip, hidratação no percurso e na
chegada, kit lanche e dependo de parcerias
firmadas poderá ter brindes surpresa).

15/01 a 20/02

Kit Básico R$ 50,00 + 02kg de
alimentos não perecíveis (conterá:
seguro atleta, medalha após a prova, bolsa
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em TNT, nº de peito, chip, hidratação no
percurso e na chegada, kit lanche e
dependo de parcerias firmadas poderá ter
brindes surpresa).

Kit Top R$ 85,00 + 02kg de
alimentos não perecíveis (conterá:

2º LOTE

blusa oficial da corrida, seguro atleta,
medalha após a prova, bolsa em TNT, nº
de peito, chip, hidratação no percurso e na
chegada, kit lanche e dependo de parcerias
firmadas poderá ter brindes surpresa).

21/02 a 05/03

Kit Básico R$ 65,00 + 02kg de
alimentos não perecíveis (conterá:
seguro atleta, medalha
em TNT, nº de peito,
percurso e na chegada,
de parcerias firmadas
surpresa).

após a prova, bolsa
chip, hidratação no
kit lanche e dependo
poderá ter brindes

Observação: - Os Paratletas e/ou Atletas acima de 60 anos tem direito a 50% de
desconto apenas no kit Completo.

Observação 2 – A medalha será oficialmente entregue no dia do evento, logo
após a chegada de cada atleta devidamente inscrito e portando número de peito.
As inscrições poderão ser feitas presencial na Loja Pratick, situada na Av.
Santos Dumont, 2626, em Fortaleza/CE - Fone: (85) 3244-3858, das 09 às
17:30h.
Com a Equipe Atletas do Futuro, falar com Lene Bezerra, fone/whatapp: (85)
987 88 73 98.
No Espaço Vida Saudável em Pindoretama ao lado do H Construções e Tadeu
das Rações, falar com Layanny, fone/whatapp: (85) 98677 9777.
E virtualmente pelo site da CRONOTEAM www.cronoteam.com.br.
Para a inscrição de atletas de PINDORETAMA, será exigida comprovação
através do título de eleitor, com data de emissão até o ano 2017 ou
comprovante de residência no município, no próprio nome do atleta ou no nome
do pai ou da mãe.
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A Organização da 5ª CORRIDA DE SÃO JOSÉ de Pindoretama, disponibilizará
10% (dez por cento) do número total de vagas com desconto de 50%
(cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição no Kit Completo para
pessoas de ambos os sexos a partir dos 60 anos de idade ou com algum tipo de
deficiência física ou mental.
ENTREGA DE KITS:
No ato da inscrição os atletas poderão escolher o local de retirada do seu KIT,
sendo nos seguintes nos locais:
 Em PINDORETAMA, receberá o kit, No Espaço Vida Saudável em
Pindoretama ao lado do H Construções e Tadeu das Rações, falar com
Layanny, fone/whatapp: (85) 98677 9777, das 8 às 17h, nos dias 15 e 16
de março de 2018.
 E em FORTALEZA, na Loja Pratick, situada na Av. Santos Dumont, 2626,
Fone: (85) 3244-3858, das 09 às 17:30h, nos dias 15 e 16 de março de
2018.
Observação 3: Não haverá entrega de Kits no dia da corrida.
O atleta que não comparecer para retirar seu kit, em data/hora prevista neste
regulamento, perderá o direito de participar do evento, bem como autoriza a
Organização disponibilizar o referido kit, sem direito a reembolso por se tratar de
uma desistência.
Observação 4:
Não haverá, em hipótese alguma, devolução de valores
referentes à inscrição.
DAS PUNIÇÕES:
O atleta será desclassificado da corrida, quando:
1) Repassar indevidamente o seu número de peito ou chip para outro atleta,
causando danos a terceiros;
2) Sair antes do sinal de largada;
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3) For flagrado recebendo qualquer ajuda motora no percurso;
4) Ultrapassar no funil de chegada;
5) Empurrar, cortar caminho, destratar atletas, público e organizadores durante
a prova.
6) Os atletas participantes e oficialmente inscritos na 5ª CORRIDA DE SÃO
DE JOSÉ terão direito ao SEGURO ATLETA, por isso da necessidade do
preenchimento completo das informações na FICHA DE INSCRIÇÃO, caso o
número de peito seja repassado ou utilizado por terceiros o mesmo não estará
assegurado.
Observação 5: O atleta que não estiver devidamente inscrito na corrida e for
flagrado (foto ou vídeo), correndo com o número de peito ou chip de outro
atleta, poderá ser impedido de inscrever-se em todas as corridas de
Pindoretama em 2019, após análise dos organizadores.
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito à equipe
organizadora da prova, até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial,
acompanhado da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, os quais serão
devolvidos caso seja deferido o recurso.
A organização, patrocinadores e parceiros não se responsabilizam por qualquer
perda de material sofrida pelo atleta durante a prova.
Ao inscrever-se no evento, o atleta:
 Assume que conhece e concorda plenamente com o regulamento da
corrida, disputa a prova por livre e espontânea vontade;
 Assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos;
 Assume que está em boas condições de saúde e apto para a conclusão do
percurso;
 Isenta os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade,
em seu nome e de seus herdeiros;
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 Autoriza a utilização de suas imagens para a promoção do evento por
tempo indeterminado.

DAS PREMIAÇÕES:
Será premiado com troféu, dinheiro e medalha os 03 (três) primeiros colocados
nas categorias, masculino e feminino, Pindoretamense e Visitante, nas provas de
6km e 12km.
A solenidade de premiação terá início logo após a prova, com divulgação no
serviço de som.
a) Receberão prêmio da seguinte forma:

6 KM
CLASSIFICAÇÃO
1º Lugar
Pindoretamense e
Visitante MASCULINO
2º Lugar
Pindoretamense e
Visitante MASCULINO
3º Lugar
Pindoretamense e
Visitante MASCULINO
Total Geral

PRÊMIO
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00

CLASSIFICAÇÃO
1º Lugar
Pindoretamense e
Vistante FEMININO
2º Lugar
Pindoretamense e
Vistante FEMININO
3º Lugar
Pindoretamense e
Vistante FEMININO

R$ 1.200,00

Total Geral

PRÊMIO
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 1.200,00

12 KM
CLASSIFICAÇÃO
1º Lugar
Pindoretamense e
Visitante MASCULINO
2º Lugar
Pindoretamense e

PRÊMIO
R$ 500,00
R$ 300,00

CLASSIFICAÇÃO
1º Lugar Geral
Pindoretamense e
Vistante FEMININO
2º Lugar Geral
Pindoretamense e

PRÊMIO
R$ 500,00
R$ 300,00
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Visitante MASCULINO
3º Lugar
Pindoretamense e
Visitante MASCULINO
Total Geral

R$ 200,00
R$ 2.000,00

Vistante FEMININO
3º Lugar Geral
Pindoretamense e
Vistante FEMININO
Total Geral

R$ 200,00
R$ 2.000,00

TOTALIZANDO R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) em prêmios.
Serão ainda premiados com TROFÉUS os atletas participantes da prova de
12KM, nas seguintes categorias:
CATEGORIA
18 A 29 ANOS
1º
30 A 39 ANOS
1º
40 A 49 ANOS
1º
50 ANOS ACIMA
1º
Observação: O atleta só receberá

CLASSIFICAÇÃO
AO 3º LUGAR GERAL MASCULINO E
AO 3º LUGAR GERAL MASCULINO E
AO 3º LUGAR GERAL MASCULINO E
AO 3º LUGAR GERAL MASCULINO E
troféu por uma única classificação.

FEMININO
FEMININO
FEMININO
FEMININO

Os atletas premiados na categoria geral, local e visitante, no percurso de 12km
ficam EXCLUIDOS desta premiação por faixa etária.
A premiação com troféus para os 3 primeiros colocados, feminino e masculino, por
faixa etária, será apenas para os atletas devidamente inscritos nos 12 km.
A premiação com troféus por faixa etária nos 12km, será contabilizada no total
dos atletas regularmente inscritos (PINDORETAMENSE E VISITANTE).
Os participantes que concluírem a prova dentro do tempo de 01:30h receberam
medalha de participação.
RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS:
A) Cada competidor é responsável pelo seu próprio desempenho, devendo
julgar por si próprio se deve ou não continuar na corrida ou caminhada;
B) Ao se inscrever, cada atleta assume estar apto para participar da
competição, isentando os organizadores do evento de qualquer tipo de ação
legal contra;
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C) Os corredores devem utilizar seus próprios meios para progressão durante a
prova, sendo expressamente proibido auxílio externo, como uso de guias
durante deslocamentos e uso de veículos de qualquer espécie;
D) A desistência de qualquer atleta durante a prova deverá ser informada à
organização;
E) Se o atleta não estiver em condição de prosseguir na prova, o resgate
poderá ser solicitado pela organização;
F) Cada participante é responsável pela sua própria segurança e integridade
física;
G) Todos os participantes deverão, obrigatoriamente, seguir as instruções da
competição;
H) O uso de qualquer meio para levar vantagens (carona ou outros similares)
implicará em desclassificação automática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
1) Haverá unidade móvel para atendimento de primeiros socorros na largada
e chegada. (O atendimento médico de emergência será efetuado em hospitais
da rede pública);
2) Serão disponibilizados pontos de hidratação no percurso e na chegada;
3) A premiação em espécie será feita no mesmo local da entrega dos troféus
e, para recebê-la o atleta deverá apresentar o RG e ou CPF no ato do
pagamento;
4) Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão
final;
5) Serão oferecidos banheiros separados por sexo no local do evento;
6) O tamanho da camisa será único: para os atletas tamanho G e para as atletas
blusa baby look, tamanho G.
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MAIORES INFORMAÇÕES COM OS ORGANIZADORES DO EVENTO
NOME
MARCELO ROCHA
LENE BEZERRA
JOACILO ALBINO
GLAINA BENICIO
ADEMIR REINALDO

FONE
987 86 83 18
987 88 73 98
988 78 77 49
98779 4461

E-mails: lideppindoretama@hotmail.com
lenebezerra2101@hotmail.com
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