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VII Corrida O POVO - 2015 
 

REGULAMENTO 

 

1. A PROVA 

 

1.1 . A VII Corrida O POVO - 2015, será realizada no dia 27 de Junho de 2015, com largada às 19h, 
na Av.Sen. Carlos Jereissati, (Av. do Aeroporto), nas distâncias aproximadas de 15km e 7,5km. 

2. Os percursos compreendem: Largada e chegada Av. Sen. Carlos Jereissati, conforme croqui. 

 

3. REGRAS GERAIS 

 

3.1 O participante da VII Corrida O POVO assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus 
dados corretos e aceita integralmente o Regulamento Geral da Prova. Participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo quaisquer 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da 
mesma. 

3.2 O participante da VII Corrida O POVO, 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. 

3.3 Serão colocados à disposição dos participantes inscritos os serviços de sanitários (banheiros 
químicos) e guarda-volumes, devidamente sinalizados.  

3.4  A Organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado nos guarda-volumes, por 
tratar-se de um serviço de cortesia. 

3.5  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 na corrida. 

3.6  A Organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 
vandalismo e/ou motivos de força maior. 

3.7 Não será permitida a travessia da Av. Sen. Carlos Jereissati fora da faixa designada próxima à 
área de concentração. 

3.8  Atendimento Médico - Haverá unidades móveis na largada/ chegada. O atendimento médico 
de emergência será efetuado em hospitais de rede pública da cidade de Fortaleza. 
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3.9  Postos de Hidratação – Serão disponibilizados postos de abastecimento de hidratação a cada 
3,5 km ao longo dos percursos de 15 e 7,5 km e na chegada. As áreas nas proximidades da 
largada/ chegada da prova são de uso exclusivo da organização. Nelas só serão admitidos os 
competidores, o staff da prova e as pessoas credenciadas para o local. 

3.10 As áreas das Assessorias Esportivas serão definidas pela Organização. 

3.11 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. 

 

4. REGRAS ESPECÍFICAS 

 

4.1 Idade mínima para participação no evento é de: 16 anos para a prova de 7,5 Km e 18 anos para 
a prova de 15Km. A idade a ser considerada para efeitos de classificação por faixa etária é a que 
o atleta terá em 31 de dezembro de 2015. 

4.2 As inscrições poderão ser feitas por terceiros. O atleta de 16 a 17 anos, que forem participar da 
prova 7,5Km, deverá estar com a autorização do pai ou responsável. 

4.3 Os atletas deverão completar a prova no período máximo de 02horas e 20 min. Após este 
período, a segurança do percurso, equipamentos e serviços serão desativados/desligados. 

4.4 O atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, deverá se 
retirar da competição. 

4.5 . Uso da Camiseta - Todos os atletas devidamente inscritos na prova deverão usar a camiseta do 
evento, exceção feita para os atletas patrocinados e alunos das assessorias esportivas. 

4.6 . O Chip – Deverá ser colocado no tênis, de acordo com as instruções da Organização. Caso o 
Chip não seja descartável, ao término da prova, todos os participantes deverão trocar seu chip 
no local indicado pela Organização pela medalha. Em caso de extravio ou não devolução do chip 
(não descartável), o participante corredor se obriga ao pagamento na quantia de R$ 100,00 
(cem reais), sob pena de receber cobrança. A colocação do chip é da responsabilidade de cada 
atleta. 

4.7 . O Número de Inscrição – É obrigatório e deverá ser fixado de forma visível na parte frontal da 
camiseta, não podendo ser violado. 

4.8 . Desclassificação – O atleta será desclassificado nos seguintes casos: 

A) Quando houver troca de número ou do chip eletrônico; 

B) Quando ceder o número/chip eletrônico a outro atleta inscrito ou não inscrito.; 

C) Desviar do percurso da corrida ou não passar nos pontos de controle; 

D) Não entregar o chip eletrônico na chegada (chip não descartável); 

E) Largar antes da autorização do diretor da prova; 
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F) Pular grades ou adentrar à pista ilegalmente durante a largada; 

G) Empurrar, pegar carona ou outras formas de burlar as normas da prova para alcançar 
qualquer tipo de vantagem; 

H) Desacatar outro(s) atleta(s), o público, a arbitragem ou os organizadores. 

 

5 INSCRIÇÕES 

 

5.1 . Período – as inscrições se encerram dia 19 de junho de 2015.   

5.2 . O custo da inscrição – Lote 01(promocional): R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) até o dia 31 de 
maio de 2015; Lote 02: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de 01 a 19 de junho de 2015. O 
assinante do jornal O POVO, de posse do Cartão O POVO ou Declaração de Assinante no ato da 
inscrição, terá um desconto de 30%. A Declaração será solicitada pelo telefone (85) 3254.1010 e 
sua retirada será na sede do Jornal O POVO ou enviada por e-mail 

5.3 Campanha Beneficente: Todos os atletas inscritos na corrida deverão levar 01 lata de leite em 
pó para a retirada do kit. 

5.4 Idoso - As inscrições para atletas com idade igual ou acima de 60 anos, conforme art. 23 da Lei 
N.º 10.741 de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso) será cobrado o valor de 50%. 

5.5 Locais da Inscrição – Loja Caprius Sport Adventure – A Loja dos Corredores (Av. Senador Virgilio 
Távora, 1461 - loja 02 – Aldeota – (85)3224.7952, das 9h30 às 18h ou pelo site: 
www.caprius.com.br , acrescido de uma taxa de comodidade de R$ 4,20 

5.6 . O atleta deverá informar os dados corretamente e preencher todos os campos solicitados na 
Ficha de Inscrição, sem abreviaturas e com letras legíveis ou à maquina. 

5.7 . Não haverá reembolso de inscrição, por parte da Organização, seus patrocinadores ou 
apoiadores, por qualquer que seja o motivo. 

 

6 RETIRADA DO KIT 

 

6.1 . A entrega do kit será feita nos dias 24 a 26 de junho, das 9h30 às 17h, na Loja Caprius Sport 
Adventure – A Loja dos Corredores (Av. Senador Virgilio Távora, 1461 - loja 02 – Aldeota – (85) 
3224.7952). O atleta deverá apresentar o comprovante de pagamento da inscrição juntamente 
com documento de identificação com foto e 01(uma) lata de leite em pó para Campanha 
Beneficente. 

6.2 . Não serão entregues kits no dia da prova. 

6.3 . No kit, atleta recebe um número de peito, e camiseta, sacola e brindes. 

6.4 . Na hora de retirada do kit, o atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitas 
reclamações cadastrais depois da retirada do kit. 

6.5 . O Local para retirada do chip eletrônico não descartável será definido na arena. 
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6.6 . Na chegada, o atleta devolverá o “chip eletrônico não descartável” e receberá sua medalha de 
participação. 

 

7. PREMIAÇÃO 

 

7.1 GERAL: 15Km (Masc/Fem) 

1  1º Lugar – Troféu + R$ 1.000,00 

2º Lugar – Troféu + R$ 500,00 

3º Lugar – Troféu + R$ 300,00 

4º Lugar – Troféu + R$ 200,00 

5º Lugar – Troféu + R$ 100,00 

7.2 GERAL: 7,5Km(Masc /Fem) 

1º Lugar – Troféu + R$ 1.000,00 

2º Lugar – Troféu + R$ 500,00 

3º Lugar – Troféu + R$ 300,00 

4º Lugar – Troféu + R$ 200,00 

5º Lugar – Troféu + R$ 100,00 

7.3 CADEIRANTES: 7,5KM 

1º Lugar – Troféu + R$ 1.000,00 

2º Lugar - Troféu +R$ 500,00  

3º Lugar - Troféu +R$ 300,00  
 

 

7.4 FAIXA ETÁRIA : 15 Km (Masc/ Fem) 

1º Lugar – Medalhões 

2º Lugar – Medalhões 

3º Lugar – Medalhões 

 

7.5 . Categoria 7,5km – A prova de 7,5 km será realizada em categoria única, sendo apenas 
masculina e feminina, sem faixa etária. 

7.6 . Os premiados em dinheiro só receberão seus respectivos valores (cheque nominal) se 
apresentarem algum documento de identificação com foto, tais como: RG, carteira de motorista 
ou passaporte. 

7.7 . Em nenhuma hipótese haverá premiação em duplicidade. 

7.8 . 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 está acompanhada da cópia da 
carteira de identidade/carteira de motorista/passaporte. 

7.9 . Medalhas – Os participantes inscritos regularmente que concluírem a prova receberão 
medalhas de participação. 
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8 FAIXA ETÁRIA E  CATEGORIAS 

 

8.1. Atletas Masculinos – 15 km 

M18 – entre 18 a 29 anos 

M30 - entre 30 a 34 anos 

M35 – entre 35 a 39 anos 

M40 - entre 40 a 44 anos 

M45– entre 45 a 49 anos 

M50 - entre 50 a 54 anos 

M55 – entre 55 a 59 

M60 - entre 60 a 64 

M65 - entre 65 a 69 

M70 – 70 anos acima  

8.2. Atletas Femininos – 15 Km 

F18 – entre 18 a 29 anos 

F30 - entre 30 a 34 anos 

F35 – entre 35 a 39 anos 

F40 - entre 40 a 44 anos 

F45– entre 45 a 49 anos 

F50 - entre 50 a 54 anos 

F55 – entre 55 a 59 

F60 – entre 60 a 64  

F65 – 65 anos acima 

 

8.3. Atletas Masculinos – 7,5 km 

MG7 – Cat. Única 

8.4. Atletas Femininos – 7,5 km 

FG7 – Cat. Única 

8.5. Atletas Cadeirantes Geral.7,5 km 

MC7 – Cat. Única 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por critério da direção geral da 
prova, não cabendo qualquer outra apelação. 

9.2.. A Corrida O POVO é supervisionada pela Federação Cearense de Atletismo e segue as regras 
gerais de Provas de Rua. 

9.3. A inscrição, firmada pelo atleta ou seu procurador, importa na declaração de todo o conteúdo 
do presente regulamento, não podendo, via de consequência, em momento algum, alegar 
ignorância ou desconhecimento das condições aqui estipuladas. 

 

Boa corrida! 


