
Regulamento - I Corrida da Solidariedade 

12 de julho 2015 / Baturité / Ceará 
 

 

 
01.   A CORRIDA: 

A Corrida da Solidariedade, cujo regulamento está em conformidade com Normas da Confederação Brasileira de 

Atletismo (CBAt), para reconhecimento e homologação, será realizada no dia 12/07/2015, em Baturité-CE. 

A largada do evento acontecerá às 08 horas da manhã, ao lado da Igreja Matriz da cidade, e a corrida principal terá um 
percurso aproximado de 8km, podendo participar do evento atletas profissionais e amadores de ambos os sexos. 

Após a corrida principal, será realizada uma corrida de qualificação de velocidade (Qualifying), 1.000 metros, com os 30 
melhores atletas da corrida, por ordem de chegada, 20 primeiros homens e 10 primeiras mulheres (classificação 
geral). A corrida de velocidade será realizada 01 hora após a corrida principal, e terá uma premiação surpresa do 1º ao 
10º para os homens e 1º ao 5º para as mulheres, a critério dos organizadores e apoiadores do evento. 

 
02. AOS PARTICIPANTES: 

A Organização da prova não avalia clinicamente o grau de deficiência dos participantes com necessidades especiais, 
nestes casos, apenas receberemos atestados médicos comprobatórios para a participação dos atletas no evento na 
categoria geral. Portanto, ao participar, independente do grau de deficiência apresentado, todos os participantes 
aceitam competir entre si, assumindo total responsabilidade pela competição e isentando a organização da prova da 
responsabilidade por pareceres e avaliações técnicas quanto à capacidade física e vantagens que um atleta possa obter 
em relação a outro, em função dos diferentes graus de deficiência, portanto, não haverá categoria especial e sim aberta 
para todos sem restrição. 

 
03.  FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO: 

As inscrições serão realizadas presencialmente ou pela internet, nos locais abaixo: 

 

3.1. Site Portal do Corredor: www.portaldocorredor.com.br 

3.2. Site Caprius: www.caprius.com.br 

3.3. Loja Pratick Esportes (Fortaleza): Av. Senador Virgílio Távora, 1837, fone (85) 3244.3858. 

3.4. Plus Academia (Fortaleza): Rua Nelson Coelho, nº 60 / Lagoa Redonda. (Por trás da Ypioca, W. Soares, basta 
seguir 1,7km adiante, primeira rua após o posto de combustível Maral). Fone: (85) 3476.9455. 

3.5. CUCA, Barra do Ceará (Fortaleza). Avenida Presidente Castelo Branco, nº 6417 / Barra do Ceará, (UNICORCE, Sr. 
Luciano, 8719.5292; ou Sr. Brito, 9840.0604 / 3219.2110. 

3.6. Academia Vital Fitness (Baturité). Rua Hilton Victor, nº 200 Centro. Horário das 6:00 às 11h e de 14:00 às 22h. 
Fones: 9727.8169 (tim); 9157.0799 (claro); 8407.9185 (oi). 

 

OBS 01: Os procedimentos efetuados via Internet serão considerados uma pré-inscrição, cuja validação só será 
confirmada após a comprovação do pagamento bancário, conforme as regras dos próprios sites. 

OBS 02: No ato da entrega dos kits, o atleta deverá entregar 01 kg de alimento não perecível para doação. 

 

http://www.portaldocorredor.com.br/
http://www.caprius.com.br/


04.  INSCRIÇÃO, VALORES E PRAZOS: 

4.1. O valor de inscrição será de R$ 25,00 + 1kg de alimento não perecível. 

4.2. As inscrições poderão ser realizadas de 06/04/2015 à 03/07/2015, podendo esse período ser encerrado antes do 
prazo, caso as vagas totais sejam preenchidas. 

4.3. A idade mínima para participação no evento será de 16 anos. 

4.4. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha autorização por escrito do 
atleta e cópia de um documento oficial com foto. 

4.5. No caso da retirada de kits por terceiros, os documentos do atleta também serão obrigatórios. 

4.6. Serão disponibilizados 04 ônibus (Fortaleza - Baturité - Fortaleza), para os 200 primeiros inscritos, e esses atletas 
também terão direito a hospedagem gratuita em Baturité (levar colchonetes). 

4.7. Os Ônibus estarão em Fortaleza no Posto de Combustível VIP (ao lado do Atacadão Açaí, início da Av. Godofredo 
Maciel), e sairão do local pontualmente às 19h, do dia 11/07. 

4.8. A lista dos 200 atletas que terão direito ao ônibus e hospedagem será divulgada no site Portal do Corredor. 

 ATENÇÃO: Não há mais vagas para ônibus e hospedagem. (Fortaleza, 18/05/2015). 

 

05.  RETIRADA DO KIT (número de peito): 

- Local: Academia Vital Fitness, Rua Hilton Victor, 200, Centro / Baturité, em frente ao hotel Colonial. 

- Sábado, 11/07/15: das 07h às 21h. 

- Domingo, 12/07/15: das 5:30 às 6:30. 

5.1. Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição (pagamento) e documento pessoal com 
foto, RG ou CNH. Ao receber o kit, o atleta deverá deixar no local 1kg de alimento não perecível. 

5.2. As camisas do evento (itens promocionais), serão limitadas a um percentual dos primeiros inscritos, e nem todos  
os atletas terão direito a este item, sendo permitida a utilização de qualquer outra camisa durante a corrida. 

 

06. PREMIAÇÃO GERAL: 

 
MASCULINO    FEMININO 

*1º LUGAR R$ 500,00 + TROFÉU  *1ª LUGAR R$ 500,00 + TROFÉU 

*2º LUGAR R$ 400,00 + TROFÉU  *2ª LUGAR R$ 400,00 + TROFÉU 

*3º LUGAR R$ 300,00 + TROFÉU  *3ª LUGAR R$ 300,00 + TROFÉU 

*4º LUGAR R$ 200,00 + TROFÉU  *4ª LUGAR R$ 200,00 + TROFÉU 

*5º LUGAR R$ 100,00 + TROFÉU  *5ª LUGAR R$ 100,00 + TROFÉU 

 

CATEGORIAS ETÁRIAS, MASCULINO E FEMININO: 

*1º LUGAR R$ 100,00 + TROFÉU  *1ª LUGAR R$ 100,00 + TROFÉU 

*2º LUGAR R$ 80,00 + TROFÉU  *2ª LUGAR R$ 80,00 + TROFÉU 

*3º LUGAR R$ 50,00 + TROFÉU  *3ª LUGAR R$ 50,00 + TROFÉU 

 

CATEGORIAS: 16-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60 +, acima. 

 



 

ATLETAS DE BATURITÉ: 

*1º LUGAR   R$ 200,00 + TROFÉU 

*2º LUGAR R$ 150,00 + TROFÉU 

*3º LUGAR R$ 100,00 + TROFÉU 

*4º LUGAR R$ 80,00 + TROFÉU 

*5º LUGAR R$ 50,00 + TROFÉU 

 

07.  REGRAS GERAIS DO EVENTO  

7.1. Ao participar da Corrida, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive direito de 
entrevistas e fotos. 

7.2. Será disponibilizado serviço de apoio médico de emergência, em conformidade com a Norma da CBAt para 
reconhecimento e homologação de corridas de rua. Os casos em que o atendimento médico de emergência do Evento 
julgar necessário, serão encaminhados para a Rede Pública de Saúde. 

7.3. A segurança do Evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 
participantes. 

7.4. Não haverá reembolso, por parte da Organização do Evento, bem como de seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no Evento, 
independente do motivo, nem de perdas decorrentes de extravio de materiais ou de qualquer prejuízo que porventura 
os atletas venham a sofrer durante sua participação. 

7.5. É recomendada rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas. 

7.6. A Organização do Evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por 
prejuízos ou danos causados pelo atleta participante, a terceiros ou a outros participantes, sendo esses danos de única 
e exclusiva responsabilidade do causador. 

7.7. Qualquer reclamação sobre o resultado extra oficial da competição deverá ser feita, por escrito, à Organização da 
Prova, até 15 min. após a primeira publicação do resultado. 

7.8. Poderão os organizadores/realizadores suspender o Evento por questões relacionadas à segurança pública aos 

atletas, à realização de atos públicos, vandalismo e/ou outros motivos de força maior. 

7.9. O atleta que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste Regulamento ou, por omissão, 
deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos Organizadores do Evento) à Organização 
qualquer impedimento de sua parte, poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado da Prova.  

7.10. O atleta assume que participa deste Evento por livre e espontânea vontade e isenta de qualquer responsabilidade 
os organizadores, realizadores e patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

7.11. Ao se inscrever no Evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de 
transferência da sua inscrição para outro atleta. 

7.12. No caso de atletas correrem com números de outros atletas, será desclassificado da prova e serão suspensos com 
punição sobre o mesmo.  

7.13. Ao se inscrever no Evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, patrocinadores, 
apoiadores, realizadores e parceiros a, a qualquer tempo, enviarem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou 
qualquer outro fornecido), informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

7.14. É obrigatório o uso do número de peito, fixado na frente da camiseta, sendo que qualquer mutilação de tal 
número implicará na desclassificação do atleta.  

7.15. Da largada: O posicionamento escolhido pelo atleta na largada, é de única exclusiva e responsabilidade do 
mesmo, sendo a categoria elite, (com acesso restrito), de acordo com a organização do evento. 

7.16. A organização do evento poderá realizar treinos de reconhecimento do percurso na cidade de Baturité. Os atletas 
interessados nessa iniciativa deverão acessar o site Portal do Corredor regularmente, para acompanharem a 
programação pontual na matéria especial da corrida no site. 



 

08. REGRAS GERAIS DA CORRIDA: 

8.1. A corrida terá duração total de 01h 30min (uma hora e trinta minutos), período após o qual a área da linha de 
chegada, com seus equipamentos e serviços, serão desativados. 

8.2. O atleta que não cruzar a linha de chegada dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, poderá ser 
convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova nesse ponto, a partir do qual a Organização da Prova não 
será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio ao corredor. 

8.3. Ao ser convidado a retirar-se da competição, deverá o atleta embarcar em veículo cedido pela Organização da 
Prova, para retornar ao ponto de chegada, quando esse serviço estiver disponível. 

8.4. Haverá água no kms (2,5), (5), (7) e na chegada. 

8.5. Não poderão participar do evento, atletas que estejam suspensos pela CBAt, ou que tenham feito comprovado uso 
de substância dopante ou, ainda, que estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por 
Confederações ou Federações.  

8.6. O atleta deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, não sendo permitido qualquer outro meio 
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado. 

8.7. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas sem ser da organização ou algum tipo de 
hidratação em movimento (exceto nos pontos de abastecimento oferecidos pela Organização), bem como o uso de 
qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da Organização. 

8.8. A participação do atleta no Evento é individual. 

8.9. O atleta assume ser conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética, e ter treinado adequadamente para 
a Prova. 

8.10. A Direção Técnica da prova reserva-se o direito de incluir no Evento atletas especialmente convidados. 

8.11. O resultado e matéria do evento serão publicados oficialmente no site, www.portaldocorredor.com.br 

  

09.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

9.1. A Organização do Evento poderá, a seu critério, incluir qualquer tipo de premiação extra, participação especial e 
homenagear atletas de destaque. 

9.2. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão Organizadora e/ou pelos 
Organizadores/Realizadores, de forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões. 

 
 
10. ORGANIZAÇÃO: 
 
A I Corrida da Solidariedade de Baturité, será organizada pela Prefeitura Municipal de Baturité; Secretaria de Esportes e 
Cultura de Baturité; e Academia Vital Fitness, com o apoio da FCAt (Federação Cearense de Atletismo). 
 
 
Maiores informações: Profº Wagner Vital, 9727.8169 (tim); 9157.0799 (claro); 8407.9185 (oi). 


