REGULAMENTO - 1º TORNEIO CEARENSE DE CABO DE GUERRA - 2020
1. FINALIDADE
I. Desenvolver e divulgar o Cabo de Guerra como mais uma atividade desportiva no
estado do Ceará, sendo um esporte de fácil realização, não necessitando de muito
recursos para a sua prática.
II. Desenvolver o espírito do trabalho em equipe nos seus participantes.
2. OBJETIVO
I. Realizar o 1º TORNEIO CEARENSE DE CABO DE GUERRA, nos dias 18 e 19 de abril de
2020, na quadra polivalente da Av. Beira Mar (em frete ao Jardim Japonês), fazendo
parte das festividades do Dia do Exército.
3. FORMA DE DISPUTA
I. O 1º TORNEIO CEARENSE DE CABO DE GUERRA será disputado em categoria única,
com a participação de 12 (doze) atletas por equipe, sendo 08 (oito) titulares, 03 (três)
reservas e 01 (um) técnico/animador:
II. A competição será realizada na modalidade de Eliminatória Simples.
III. A disputa será realiza em três puxadas. Sendo vencedora a equipe que vencer duas
puxadas no mesmo confronto.
IV. A corda de disputa será dividida em duas metades sendo cada equipe posicionada em
um dos lados. Os oitos competidores de cada equipe colocar-se-ão afastados, 1,5m
após a metade do cabo, onde se distribuirão em 04 atletas para cada lado do cabo,
alternadamente (de acordo com figura abaixo).
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V. Antes da disputa, será realizado sorteio para a escolha do lado da quadra na primeira
puxada. Na segunda puxada haverá apenas a troca de lados. Se houver a terceira
puxada, será realizado um novo sorteio, para escolha do lado;
VI. As equipes terão 5 (cinco) minutos de intervalo entre as segundas e as terceiras
puxadas;
VII. Para o início da disputa, a corda deverá ficar tesada e com a marca central coincidindo
com a marcação central na raia de disputa, dividindo simetricamente os dois lados;
VIII. Será vencedora a equipe conseguir trazer a marca amarela do adversário até sua
linha de toque (puxar o adversário 3m).
IX. O apoio para a puxada será feito somente com as mãos na corda e com os pés no
solo. Não será permitido usar outra parte do corpo no solo que venha servir de apoio
para a puxada.
X. O calçado é livre, porém não será permitido o uso de sapato com solado com pregos
ou travas, tipo chuteiras.
XI. Será permitido o uso de luvas ou outro protetor para as mãos;
XII. Durante as puxadas, cada atleta deverá estar com a frente voltada para o adversário,
segurando o cabo com as duas mãos, podendo passar a corda por baixo do braço por
baixo do braço;
XIII. Será permitido ao último atleta de cada equipe segurar o chicote do cabo (ponta da
corda) dando uma volta na cintura, não podendo amarrá-lo ou dar as costas ao
adversário;
XIV. Cada equipe tem direito a um animador/técnico, apenas;
XV. Preferencialmente, as equipes deverão estar uniformizadas com a camisa da equipe.
XVI. O cabo deverá ter 28 (vinte e oito) metros de comprimentos e, no mínimo, 1,5
polegada de espessura. Não será permitido nós ou pegadores.
XVII. Marcações nos seguintes pontos do cabo:
•

Vermelha - no meio da corda;

•

Amarela – a 1,5m do centro, para cada lado,

XX. Não haverá substituição durante a disputa, mesmo em caso de acidente de algum
atleta.
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XXI. Depois de iniciado o torneio não será permitido a entrada de pessoas não inscritas.
4. INSCRIÇÕES
I. O prazo para inscrição será até o dia 15 de abril de 2020.
II. As inscrições das equipes para o 1º Torneio Cearense de Cabo de Guerra serão feitas:
1. Pelo site da Caprius (www.caprius.com.br): Realizando o cadastro
individualmente. Os não cadastrados deverão primeiramente se cadastrar,
para poder realizar sua inscrição. Todos inscritos deverão colocar o nome
da sua equipe.
2. Por e-mail (caprius@caprius.com.br): Relação completa de todos os
participantes, com os seguintes dados:
a)
b)
c)

Nome da Equipe
Nome Completo dos Atletas (titulares e reservas) e
Animador/Técnico, com as respectivas datas de nascimento.
Contado dos Atletas: E-mail e Telefone (WhatsApp).

do

3. Pelo WhatApp: (85) 99998.0250 – +351.913.456826
4. Por telefone: (85) 32425475 – (85) 99998.0250 – (85) 98209.1700.
5. A Ficha de Inscrição estará disponível no site (www.caprius.com.br),
podendo ser solicitada por e-mail ou telefone.
III. Haverá inscrições avulsas, ficando a critério da Caprius a formação das equipes.
IV. Valor: R$ 40,00 por atleta (Equipe: R$ 440,00). O técnico/animador da equipe está
isento do pagamento.
V. Conta Bancária para depósito.
1. Banco – Itaú.
2. Agência: 1649.
3. Conta Corrente: 37451-7.
4. CNPJ: 33.510.535/0001-61.
5. Razão Social: Caprius Marketing Esportivo e Eventos.
VI. Haverá um desconto de 50% para o idoso maior de 60 anos.
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VII. O atleta deverá informar os dados corretamente e preencher todos os campos
solicitados na Ficha de Inscrição, sem abreviaturas e com letras legíveis,
VIII. Não haverá reembolso de inscrição, por parte da Organização, seus patrocinadores
ou apoiadores, por qualquer que seja o motivo.
5. PREMIAÇÃO
I. Troféus:
1. As 02 (duas) equipes finalistas (Campeã e Vice-Campeã)
2. Inscrever o maior número de equipes de acordo com o que prescreve o
inciso IV, do Item 4. (Inscrições) deste Regulamento.
II. Medalhas:
1. Todos os participantes do torneio, regularmente inscrito.
2. O prêmio estará disponível ao atleta premiado até 20 (vinte) dias após o
evento. É indispensável no ato da entrega do prêmio, apresentação de
algum documento oficial de identificação do atleta. Em caso de procuração,
esta deverá estar acompanhada da cópia da carteira de identidade/carteira
de motorista/passaporte.
6. EQUIPE
I.08 (oito) atletas titulares (sendo um o capitão da equipe)
II.03 (três) reservas
III.01 (um) técnico/animador
1. Não podendo iniciar o torneio com um número menor que doze
participantes.
7. TREINAMENTOS
I.O local de disputa (onde será realizado o torneio) estará liberado para treinamento
das esquipes nos seguintes dias e horários:
1. Mês de Março:
i.

Dia 18, das 07 às 9 horas

ii.

Dia 25, das 07 às 9 horas
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2. Mês de Abril:
i.

Dia 01, das 07 às 9 horas

ii.

Dia 08, das 07 às 9 horas

iii.

Dia 15, das 07 às 9 horas

iv.

Dia 15, das 07 às 9 horas

8. PENALIDADES
I. Desclassificação:
1. Será desclassificada a equipe afrouxar a corda durante a puxada, com
intuito de derrubar a equipe adversária.
2. Pular grades ou adentrar à quadra sem autorização,
3. Empurrar ou outras formas de burlar as normas da prova para alcançar
qualquer tipo de vantagem;
4. Desacatar outro(s) atleta(s), o público, a arbitragem ou os organizadores.
5. Reclamação e Protesto – Quaisquer reclamações ou protestos só serão
aceitos por escrito ao Diretor da Prova, até 30 minutos após a divulgação
do resultado oficial
9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
I.Cada equipe designará um atleta para ser o capitão que falará em nome dos demais.
Só o capitão e o técnico podem se dirigir a organização (arbitragem) para algum
esclarecimento ou solicitação.
II. Atendimento Médico - Haverá unidades móveis na largada/chegada. O atendimento
médico de emergência será efetuado em hospitais de rede pública da cidade de
Fortaleza.
III. Postos de Hidratação– Não serão disponibilizados postos de abastecimento de
hidratação.
IV. O participante do torneio assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus dados
corretos e aceita integralmente o Regulamento da competição. Participando por livre
e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo
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quaisquer despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes,
durante e depois da mesma.
V. O participante do 1º Torneio Cearense de Cabo de Guerra, cede os direitos de
utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a
ser auferida com direitos durante e após a competição, a televisão ou qualquer outro
tipo de transmissão, para esta e próximas provas.
VI.Não haverá serviço de guarda-volumes,
VII. Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores,
apoiadores e parceiros de nenhum valor correspondente a extravio de materiais ou
prejuízo que eventualmente os atletas venham a sofrer durante a participação no
torneio.
VIII. A Organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.
IX. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por critério da direção
geral da prova, não cabendo qualquer outra apelação.
X. O Torneio será supervisionado pela Comissão de Apelação, formada por um
representante da Caprius e dois militares da 10ª Região Militar. e segue as regras
deste regulamento.
XI. A inscrição, firmada pelo atleta ou seu procurador, importa em ter conhecimento de
todo o conteúdo do presente regulamento, não podendo, via de consequência, em
momento algum, alegar ignorância ou desconhecimento das condições aqui
estipuladas.

MOSTRE SUA FORÇA
PARTICIPE!
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