
 

           -  L I D E P  - 
        Liga Desportiva de Pindoretama 

               Fundada em 18 de janeiro de 1997 
 

Av. Capitão Nogueira, 1313-1; Centro P indoretama /  CE; CEP. 62.860 -000 - CNPJ:  03.454.217/0001 -60 
contato,  e -mai l :  l ideppindoretama@hotmai l .com -  Fones:  (85)  8779 4461 ou 8803 6096  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

“Uma corrida festiva, que recebe de braços abertos atletas e desportistas de todas as idades”. 
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III CORRIDA DE SÃO JOSÉ 
Pindoretama / Ceará, 20 de março de 2016. 

 

OBJETIVO: 
 
A I I I  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 dos cidadãos, buscando a integração da população, e 
contribuindo com a difusão do esporte junto à comunidade, através de atividades esportivas. 

 

ABRANGÊNCIA: 
 
A I I I  C o r r i d a  d e  S ã o  J o s é ,  irá abranger corredores de ambos os sexos, que tenham 
acima de 12 anos completos até o dia da prova, (com autorização dos pais). 

 

A PROVA: 
 
Promovida pela LIDEP - Liga Desportiva de Pindoretama em parceria com a  Prefeitura 
Municipal de Pindoretama, patrocinadores e colaboradores, a III Corrida de São José, será 
realizada no dia 20 março 2016, com co n c e n t r a ç ã o  à s  6 : 3 0 h ,  e largada às 7 : 0 0 h, em 
qualquer condição de tempo. O percurso terá 5 km, com 100% no asfalto. A largada e chegada 
será ao lado do Centro Cultural de Pindoretama. 
 

 

CONTROLE DE PERCURSO: 

Será feito através de fiscais móveis ou volantes, que serão responsáveis pelos registros 
fotográficos, vídeos e anotações nos pontos de controle. 
 

 

CATEGORIAS: 

 
A corrida terá duas categorias, para ambos os sexos: geral visitantes, e geral pindoretamenses. 
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INSCRIÇÕES: 
 
As inscrições serão feitas entre os dias, 01/12/2015 e 07/03/2016, ou até quando existirem 
vagas, limitadas em 400 inscrições. A taxa de inscrição será de R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais), e poderão ser feitas nos locais abaixo: 
 
- Site, www.portaldocorredor.com.br (transferência ou depósito, com confirmação). 

- Site www.caprius.com.br  (boleto bancário). 

-    Loja Loja Pratick Esportes, Av. Senador Virgílio Távora, nº 1837 / Aldeota. 

 

Meia para idosos: De acordo com o Estatuto do Idoso, atletas com 60 anos ou mais, terão 50% 
de desconto na taxa de inscrição. Nesta modalidade, será obrigatória, a apresentação de 
documento pessoal com foto durante a entrega do kit. 

 

Meia para paratletas: A Organização do evento, em comum acordo com a direção do site Portal 
do Corredor, concederá um desconto especial de 50% na taxa de inscrição, dos 15 primeiros 
paratletas, que realizarem a sua inscrição na corrida. 

 

Inscrições para atletas de Pindoretama: Será exigida a  comprovação, a t ravés  do título de 
eleitor, (com data de emissão até o ano 2015), ou comprovante de residência no município, (no 
próprio nome do atleta ou no nome do pai ou da mãe). O documento deverá ser apresentado no 
dia da entrega do kit, caso contrário, o atleta será recadastrado para a categoria geral. 

 

“Na foto ao lado, o paratleta cearense, 

Eloine Sousa, presente na 2ª edição da 

Corrida de São José de Pindoretama 2015. 

 

Elione, adquiriu recentemente uma prótese 

especial de fibra de carbono, de altíssima 

tecnologia, e com este novo equipamento, 

o atleta poderá participar dos Jogos 

Paralímpicos do Rio, 2016”. 

http://www.portaldocorredor.com.br/
http://www.caprius.com.br/
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Ao inscrever-se no evento, o atleta:  

 

01) Assume que conhece e concorda plenamente com o regulamento da corrida, disputa a 
prova por livre e espontânea vontade;  

 
02) Assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos;  
 
 

03) Assume que está em boas condições de saúde e apto para a conclusão da prova; 
 

 
04)  Isenta os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade, em seu nome e 

de seus herdeiros;  
 

 
05) Autoriza a utilização de suas imagens, promoção do evento, tempo indeterminado. 

 

ENTREGA DE KITS: 

 

Fortaleza: Loja Pratick Esportes, Av. Senador Virgílio Távora, nº 1837 / Aldeota. Dia 17/03, das 

14h às 17h 30min; Dia 18/03, das 10h às 17h 30min. 
 
Pindoretama: Sede da LIDEP - Liga Desportiva de Pindoretama. Av. Capitão Nogueira, º 1313-
1 / Centro. Dias 17 e 18 de março 2016, das 8 às 17h. 
 
 
OBS 01: Caso você queira receber o seu kit na cidade de Pindoretama, entre em contato com o 
e-mail: portaldocorredor@gmail.com 
 
 
OBS 02: Não haverá entrega de Kits no dia da corrida. 
 
 
OBS 03: O atleta que não retirarar o seu kit na data e hora prevista no regulamento, perderá o 
direito de participar do evento, bem como, autoriza a organização a disponibilizar o referido kit a 
outra pessoa, sem direito a reembolso, por tratar-se de uma desistência. 
 
Não haverá, em hipótese alguma, a devolução de valores referentes a taxa de inscrição, sendo 
este valor aplicado na planilha de custos do evento. 
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PUNIÇÕES: 

 
O atleta será desclassificado da corrida, quando: 
 
01) Repassar indevidamente, (número de peito ou chip) para outros, prejudicando terceiros; 
 

02) Sair antes do sinal de largada; 
 

03) For flagrado recebendo qualquer ajuda motora durante o percurso; 
 

04) Ultrapassar no funil de chegada; 
 

05) Empurrar, cortar caminho, destratar atletas, público e organizadores durante a prova. 
 
 
OBS 03: 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 2017, após análise dos organizadores. 
 
OBS 04: 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 (cinqüenta 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. 
 
 

PREMIAÇÃO: 
 
Clasificação geral visitantes, masculino e feminino: 
 
1º lugar - Troféu + (R$ 500,00). 
2º lugar - Troféu + (R$ 300,00). 
3º lugar - Troféu + (R$ 200,00). 
 
Clasificação geral pindoretamenses, masculino e feminino: 
 
1º lugar - Troféu + (R$ 500,00). 
2º lugar - Troféu + (R$ 300,00). 
3º lugar - Troféu + (R$ 200,00). 
 
Classificação geral paratletas, masculino e feminino: 
 
Troféus, 1º, 2º e 3º, (independente da categoria motora). 
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Todos os atletas que concluírem a III Corrida de São José de Pindoretama, no tempo máximo de 
01h 30min, receberão uma medalha de participação. 
 
 
A solenidade de premiação terá início logo após a prova, com divulgação no serviço de som.  

 

 

RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS: 

 

01) Cada competidor é responsável pelo seu próprio desempenho, devendo julgar por si próprio 
se deve ou não continuar na corrida ou caminhada;  

 
 
02) Ao se inscrever, cada atleta assume estar apto para participar da competição, isentando os 
organizadores do evento de qualquer tipo de ação legal contra;  

 
 
03) 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; 

 
 

04) A desistência de qualquer atleta durante a prova deverá ser informada à organização;  
 
 

05) Se o atleta não estiver em condição de prosseguir na prova, o resgate poderá ser solicitado 
pela organização; 

 
 
06) Cada participante é responsável pela sua própria segurança e integridade física; 

 
 
07) Todos os participantes deverão seguir as instruções da competição;  

 
 
08) O uso de qualquer meio para levar vantagens (carona ou outros similares) implicará em 
desclassificação automática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
01) Haverá unidade móvel para atendimento de primeiros socorros na largada e chegada. 

(O atendimento médico de emergência será efetuado em hospitais da rede pública); 

 

02) Serão disponibilizados pontos de hidratação no percurso e na chegada; 

 

03) 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; 

 

04) Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final; 

 

05) Serão oferecidos banheiros separados por sexo no Centro Cultural de Pindoretama; 

 

06) O tamanho da camisa poderá ser único ou fracionado entre P, M, G e GG, a critério da 

organização. 

 

07) A organização não disponibilizará o serviço de guarda-volumes. 

 

08) A cobertura do evento, (resultado, fotos, vídeos e matéria especial), serão publicados no site, 

www.portaldocorredor.com.br 

 

Maiores informações, com os organizadores do evento: 

 

- Ademir Reinaldo: 98803.6096 

- Agamenon Araújo: 98885.3929 

- Evandro Patacas: 98638.6531 

- Fransuélio: 98899.6853 

- Marcelo Rocha: 98786.8318 

- Sergio Silva: 98676.4640 
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