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3º CIRCUITO RUNNING BRASIL 

3ª CORRIDA E CAMINHADA ESTÁCIO ETAPA FORTALEZA 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
 
Art. 01º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a 3ª 
Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza, respeitando os regulamentos e 
regras da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt e da Federação 
Cearense de Atletismo – FCAt. 
  
Art. 02º - É competência da Comissão Organizadora da 3ª Corrida e 

Caminhada Estácio Etapa Fortaleza interpretar este regulamento, zelar por sua 
execução e resolver casos omissos.  
 
Art. 03º - Os participantes da 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza 

serão considerados conhecedores deste regulamento. 
 
CAPÍTULO II - DA FINALIDADE 
 
Art. 04º - A 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza tem por finalidade, 
promover ampla mobilização no segmento acadêmico, bem como estimular a 
prática de esportes, objetivando o fortalecimento dos laços de amizade e 
camaradagem entre os participantes.  
 
CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 5º - A 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza tem por 

objetivos: 
a) Fomentar a prática do esporte; 
b) Possibilitar a identificação de talentos desportivos; 
c) Promover a integração entre os participantes; 
d) Contribuir para com o desenvolvimento integral dos participantes como ser 
social, autônomo e democrático, estimulando o pleno exercício da cidadania 
através do esporte; 
e) Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer, mais oportunidade 
de acesso à sua prática. 
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CAPÍTULO IV – DA JUSTIFICATIVA 
 
           A importância da prática esportiva para o homem está cada vez mais 

respaldada pelos inúmeros aspectos que ela produz. Entre elas a socialização, 

o desenvolvimento da saúde, o respeito ao próximo, a educação, entre outros. 

           Para estimular as ações desenvolvidas no dia a dia entre alunos e 

colaboradores do Centro Universitário Estácio FIC, bem como do público em 

geral, há a necessidade de eventos que proporcionem momentos de alegria, 

descontração e amizade. 

           É pensando nestas possibilidades que o Centro Universitário Estácio 
FIC realizará a 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza. 
 

CAPÍTULO V - DAS COMISSÕES 
 
Art. 06º - As comissões serão assim distribuídas: 
1.1 Comissão de Honra; 
1.2 Comissão Organizadora; 
1.3 Comissão de Ética e Disciplina; 
1.4 Comissão de Cerimonial; 
1.5 Comissão Técnica. 

 
Art. 07º - As comissões terão as seguintes composições: 

 
§ 1º – A Comissão de Honra da 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa 

Fortaleza terá a seguinte composição:  

 Reitora do Centro Universitário Estácio FIC;  

 Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário Estácio FIC;  

 Gestor do Centro Universitário Estácio FIC - Unidade Via Corpvs; 

 Gestor do Centro Universitário Estácio FIC - Unidade Moreira Campos; 

 Gestor do Centro Universitário Estácio FIC - Unidade Parangaba. 

 Coordenador da Área de Saúde do Centro Universitário Estácio FIC. 

 Coordenadora do Curso de Educação Física do Centro Universitário 
Estácio FIC. 

§ 2º – A Comissão Organizadora da 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa 
Fortaleza terá a seguinte composição:  

 Coordenadora do Curso de Educação Física do Centro Universitário 
Estácio FIC; 

 Responsável pelos Projetos e Eventos Esportivos da Estácio FIC; 

 Responsável pelos Laboratórios do Curso de Educação Física da 
Estácio FIC;  

 Responsável pelos Projetos Sociais do Curso de Educação Física da 
Estácio FIC;  

 Responsável pelos Núcleos Práticos do Curso de Educação Física da 
Estácio FIC; 

 Responsável pelos Eventos e Estágios do Curso de Educação Física da 
Estácio FIC; 

 Representante da entidade executora. 
§ 3º – A Comissão de Ética e Disciplina da 3ª Corrida e Caminhada Estácio 

Etapa Fortaleza será nomeada pela Comissão Organizadora e será composta 
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por três professores do Centro Universitário Estácio FIC, por um representante 
da entidade executora e por um representante da FCAt. 
§ 4º – A Comissão de Cerimonial da 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa 

Fortaleza será nomeada pela Comissão Organizadora e será composta por três 
professores do Centro Universitário Estácio FIC e por um representante da 
entidade executora. 
§ 5º – A Comissão Técnica da 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza 

será nomeada pela Comissão Organizadora e será composta por três 
professores do Centro Universitário Estácio FIC, por um representante da 
entidade executora e por um representante da FCAt. 
 
Art. 08º - As comissões terão as seguintes competências: 
 
Comissão de Honra: 
a) ordenar e supervisionar a execução do evento;  
b) estimular a participação no evento dos alunos e colaboradores da Estácio 
FIC, bem como do público em geral;   
c) Recepcionar as autoridades e convidados; 
 
Comissão Organizadora: 
a) planejar, organizar, aprovar o regulamento e fiscalizar a execução da 
competição, observando as diretrizes gerais do evento. 
b) supervisionar o plano de execução do evento; 
c) propor medidas complementares para o bom desempenho das ações de 
execução do evento; 
d) promover a integração das diversas Comissões; 
e) fazer acompanhamento durante todo o evento; 
f) resolver os casos omissos. 
 
Comissão de Ética e Disciplina: 
- Será responsável pelas decisões disciplinares dentro da competição, baseado 

no Código Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD e no regulamento da 

competição. 

Comissão de Cerimonial: 

a) Planejar e executar as cerimônias do evento; 
b) Recepcionar as autoridades e convidados; 
c) Será responsável pela entrega das medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, pela 
entrega das medalhas de participação e entrega dos pelos prêmios. 
 
Comissão Técnica: 

a) elaborar a programação do evento;  
b) designar o local do evento;  
c) fiscalizar a aplicação e o cumprimento deste regulamento;  
d ) supervisionar os serviços dos árbitros e staffs; 
e) prestar esclarecimentos e tomar as decisões em assuntos referentes a 
questões técnicas do evento;  
f) verificar a qualidade dos materiais específicos e os locais utilizados no 
evento;  
g) proceder à convocação de Congresso Técnico, caso necessário;  
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h) homologar os resultados e a classificação dos atletas;  
i) prestar aos órgãos judicantes as informações de natureza técnica e/ou ética, 
quando solicitadas;  
j) aplicar o previsto neste regulamento toda vez que receber ou constatar 
denúncia comprovada de alguma irregularidade ocorrida;  
l) elaborar o relatório final e avaliação do evento;  
m) resolver os casos omissos. 
 
CAPÍTULO VI - DA PROVA 
 
Art. 09º - A 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza, alusiva as 

comemorações dos 15º aniversário do Centro Universitário Estácio FIC, será 
realizada no dia 03 de novembro de 2013, na cidade de Fortaleza/CE, na 
distância de 5 e 10Km para corrida e 3Km para caminhada, homologado pela 
FCAt, com participação de pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos. 
Para as categorias classes funcionais a distância será de 5 Km. 
 
CAPÍTULO VII - DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 10º - As inscrições estarão abertas a partir do dia 16 setembro de 2013 e 
serão encerradas no dia 25 de outubro de 2013 ou quando atingir o número 
máximo de participantes estipulado pela organização. 

 
§ 1º – As inscrições presenciais serão realizadas na Loja Caprius Sport 
Adventure (Loja dos Corredores) – Av. Senador Virgilio Távora Nº 1461, Loja 2, 
fone (85) 3224.7952 / 8776.0397, nos horários de 9 às 18h, de segunda-feira a 
sexta-feira e aos sábados de 8 às 13h. 
§ 2º – As inscrições pela Internet serão realizadas através do site 
www.estacio.br/corrida. 
 
Art. 11º - As inscrições terão os seguintes valores: 

 Do dia 18 setembro ao dia 11 de outubro de 2013:  

 Inscrições presencias 
- Alunos e colaboradores a Estácio: R$ 40,00 
- Público externo: R$ 50,00  

 Inscrições pela internet 
- Alunos e colaboradores a Estácio: R$ 40,00 + taxa comodidade de R$ 
3,80 
 - Público externo: R$ 50,00 + taxa comodidade de R$ 3,80 
 

 Do dia 12 a 26 de outubro de 2013:  

 Inscrições presenciais 
- Alunos e colaboradores a Estácio: R$ 50,00 
- Público externo: R$ 60,00  

 Inscrições pela internet 
- Alunos e colaboradores a Estácio: R$ 50,00 + taxa comodidade de R$ 
3,80 
 - Público externo: R$ 60,00 + taxa comodidade de R$ 3,80 
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Art. 12º - Todos os detalhes dos percursos estarão disponíveis no site 

www.estacio.br/corrida. A prova terá a duração máxima de 1 hora e trinta 
minutos e o participante que, em qualquer trecho, não estiver dentro do tempo 
projetado será convidado a se retirar da prova para sua própria segurança. A 
supervisão técnica será da Coordenação Técnica. 
 
CAPÍTULO VIII - DA CORRIDA E CAMINHADA 

 
Art. 13º - A largada da corrida será no Aterro da Praia de Iracema, nas 

imediações do Ideal Clube, aproximadamente às 7h da manhã do dia 
03/11/2013. O percurso da corrida terá 5 (cinco) Km e 10 (dez) Km, e a 
caminhada com 3 (três) Km, e a chegada será no mesmo local da largada, 
podendo o local e horário serem alterados posteriormente de acordo com 
necessidade técnica.  
 
Parágrafo Único - A largada da categoria Classes Funcionais será 5 minutos 
antes da largada da corrida e terá um percurso de 5 Km. 
 
Art. 14º - A corrida será disputada nas seguintes categorias:  

 GM10 - Geral masculino 10 km 

 GF10 – Geral feminino 10 km 

 GM5 – Geral masculino 5 km 

 GF5 - Geral feminino 5 km;  

 AEM10 - Aluno Estácio masculino 10 km 

 AEF10 - Aluno Estácio feminino 10 km; 

 AEM5 - Aluno Estácio masculino 5 km 

 AEF5 - Aluno Estácio feminino 5 km; 

 CEM - Colaborador Estácio masculino 5 km 

 CEF – Colaborador Estácio feminino 5 km 

 DFVMB1 - Deficiente visual cego masculino (B1) 5 km 

 DFVFB1 - Deficiente visual cego feminino (B1) 5 km  

 DFVMB2 - Deficiente visual com baixa visão (B2) masculino 5 km 

 DFVMB2 - Deficiente visual com baixa visão (B2) feminino 5 km 

 DFCM - Deficiente físico cadeirante masculino 5 km 

 DFCF - Deficiente físico cadeirante feminino 5 km 

 AEMM - Aluno Ensino Médio masculino 5 km 

 AEMF - Aluno Ensino Médio feminino 5 km. 

 CCA3 – Categoria Caminhante Aluno/Colaborador 3 km. 

 CCG3 - Categoria Caminhante Geral 3 km. 

 
Art. 15º - A largada da caminhada será no Aterro da Praia de Iracema, nas 

imediações do Ideal Clube e terá o percurso de 3 (três) Km, com a largada 
prevista para 10 minutos após a largada da corrida. A chegada será no mesmo 
local da largada, podendo o local e horário serem alterados posteriormente de 
acordo com necessidade técnica. 
 
CAPÍTULO IX – DAS REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA E 
CAMINHADA 
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Art. 16º - A idade mínima para a participação na prova é de 16 anos, com as 

seguintes restrições: 
 
§ 1º – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição 
e classificação é a que o participante terá em 31 de dezembro do ano em que 
for realizada a prova; 
§ 2º – Os menores de 18 anos só poderão participar da corrida de 10 Km com 

autorização por escrito com firma reconhecida, de um dos pais ou do 
responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia 
autenticada de um documento de Identidade, que será retido pela organização 
no ato da inscrição. 
§ 3º – Ao se inscrever no evento, o participante concorda automaticamente 
com todos os termos do presente regulamento e assume total responsabilidade 
por sua participação no mesmo. 
§ 4º – A inscrição na 3ª Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza é 

pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 
outra, em qualquer situação. 
§ 5º – O participante não poderá, em qualquer hipótese, ceder seu número de 
peito para outra pessoa, sendo responsável por qualquer acidente ou dano que 
aquela pessoa venha a sofrer, isentando a organização da prova de qualquer 
responsabilidade, assim como seus patrocinadores, apoiadores e órgãos 
públicos envolvidos na prova. 
§ 6º – Alunos da Estácio deverão comprovar na retirada do Kit que estão 

devidamente matriculados, apresentando o último boleto bancário e documento 
original de identidade. Colaboradores da Estácio deverão apresentar crachá ou 
qualquer outra identificação, juntamente com um documento original de 
identidade. 
§ 7º – A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar 
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de 
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso 
prévio.  
§ 8º – Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações 
fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o mesmo será 
desclassificado da prova e responderá na forma da lei, tanto civil, como 
penalmente. 
§ 9º O valor da inscrição não será devolvido caso o participante desista da 
prova ou motivo de força maior ou caso fortuito. 
 
CAPÍTULO X – DA ENTREGA DE KITS E CHIP DE CRONOMETRAGEM 
 
Art. 17º - Todos os inscritos terão direito ao Kit Estácio. Ele será entregue na 

semana do evento e deverá ser retirado em local, data e horário a ser definido 
e divulgado pela organização do evento. 
§ 1º – O participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 

organização ficará impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. 
§ 2º – A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros, mediante 

apresentação de autorização específica para este fim e cópia de documento de 
identificação do inscrito. 
§ 3º – Não serão entregues kits de corrida no dia e nem após o evento. 
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§ 4º – O kit de corrida será composto por um número de peito, chip de 

cronometragem, sacochila, alfinetes e camiseta da prova. O kit somente poderá 
ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de 
inscrição, respectivo recibo de pagamento e identidade.  
§ 5º – O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da retirada do kit e 

está sujeito a disponibilidade. 
§ 6º – A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado 

visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização do 
evento, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não 
cumprirem este artigo. 
§ 7º – No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus 

dados e o número de peito, não sendo aceitas reclamações posteriores. 
§ 8º – O chip deverá ser fixado no tênis do participante. 
 
 
CAPÍTULO XI - DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 18º - Os participantes deverão estar no local de largada com pelo menos 
trinta minutos de antecedência (30 minutos antes da largada), quando serão 
dadas as instruções finais. 
§ 1º – É obrigação do participante ter conhecimento do percurso (previamente 

disponibilizado na Internet através do site indicado). É obrigatório o uso do 
número do atleta no peito, sendo que qualquer alteração dos números ou 
obstrução na sua visualização implicará na desclassificação do participante. 
§ 2º – A participação na prova é estritamente individual, sendo proibido o 

auxílio de terceiros (exceto os deficientes visuais), bem como o uso de 
qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da 
organização da prova. 
§ 3º – O acompanhamento de atletas por treinadores / assessoria, amigos, etc, 

com bicicleta e outros meios de melhorar o rendimento do atleta (pacing), 
resultarão na desclassificação do participante. 
 
CAPÍTULO XII - DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 19º - As 03 (três) primeiras colocações de todas às categorias masculinas 

e femininas serão definidas por ordem de chegada. As demais colocações 
serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada competidor 
para completar o percurso, definido e delimitado pelos tapetes de 
cronometragem. 
§ 1º – Será conferida a seguinte premiação: 
 

CATEGORIA DISTÂN. PREMIAÇÃO 

Geral masculino  

 

10 km 1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 1.000,00 (um mil reais) + medalha 

alusiva a sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 500,00 (quinhentos reais) + 

medalha alusiva a sua colocação. 
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3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 300,00 (trezentos reais) + medalha 

alusiva a sua colocação. 

Geral masculino  

 

5 km 1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Bolsa de 100% na Pós-Graduação 

EAD Estácio + medalha alusiva sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

 

Geral feminino  

 

10 km 1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 1.000,00 (um mil reais) + medalha 

alusiva sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 500,00 (quinhentos reais) + 

medalha alusiva a sua colocação. 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + R$ 300,00 (trezentos reais) + medalha 

alusiva a sua colocação. 

Geral feminino  

 

5 km 1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Bolsa de 100% na Pós Graduação 

EAD Estácio + medalha alusiva sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Aluno Estácio masculino 10 km                       1º lug 1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e chaveiro) 

+ 50% de um curso presencial de Pós Graduação 

em nível de especialização + medalha alusiva a 

sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

              3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

Aluno Estácio masculino  5 km              1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + 50% de um curso presencial de Pós 

Graduação em nível de especialização + medalha 
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 alusiva a sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

Aluno Estácio feminino 

 

10 km             1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + 50% de um curso presencial de Pós 

Graduação em nível de especialização + medalha 

alusiva a sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

Aluno Estácio feminino 

 

5 km              1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + 50% de um curso presencial de Pós 

Graduação em nível de especialização + medalha 

alusiva a sua colocação. 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

Colaborador Estácio 

masculino  

5 km              1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Colaborador Estácio 

feminino 

5 km              1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Bolsa de 100% na Pós Graduação EAD 

Estácio + medalha alusiva a sua colocação.                                                                                 

2º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) + Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação. 

3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 
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chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Aluno Ensino Médio 

masculino  

 

5 km             1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação.                                                                                 

2º lugar e 3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Aluno Ensino Médio 

feminino 

 

5 km              1º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta e 

chaveiro) +Tablet + medalha alusiva a sua 

colocação.                                                                                 

2º lugar e 3º lugar: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente visual cego (B 1) 

masculino 

5 km 1º 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente visual cego (B 1) 

feminino 

5 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente visual com baixa 

visão (B 2) masculino 

5 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente visual com baixa 

visão (B 2) feminino 

5 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente físico cadeirante 

masculino 

5 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Deficiente físico cadeirante 

feminino 

5 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

Caminhada (categoria única) 3 Km 1º, 2º e 3º lugares: Kit Mundi Brindes (boné, caneta 

e chaveiro) + medalha alusiva a sua colocação. 

 
 
§ 2º – A Escola de Ensino Médio com maior número de inscritos receberá um 
notebook. 
§ 3º – Todas as premiações serão intransferíveis.  
§ 4º – Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, 

que estiverem regularmente inscritos e respeitarem os termos deste 
regulamento, receberão medalhas de participação. 
§ 5º Não serão entregues medalhas e brindes pós prova para as pessoas que, 
mesmo inscritas, não participaram da prova. 
§ 6º Os participantes que fizerem jus à premiação de 1º, 2º e 3º lugares de 
todas as categorias deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 
premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O participante que não 
comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, perderá o direito aos 
prêmios. 
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§ 7º Os resultados oficiais da 3ª Corrida e Caminhada Estácio de Fortaleza 

serão informados através do site www.estacio.br/corrida em até 02 dias após o 
término da prova. 
 
 
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 20º - O participante inscrito regularmente na 3ª Corrida e Caminhada 
Estácio Etapa Fortaleza assume a responsabilidade por seus dados fornecidos 
e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e 
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo 
as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, 
antes, durante e depois da mesma. 
§ 1º Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação 

médica para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará 
pela saúde dos mesmos.   
§ 2º O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando 
sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não 
continuar ao longo da competição. Pode um membro da Comissão Técnica, 
segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o 
participante a qualquer momento da prova. 
§ 3º Haverá para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. 
§ 4º Serão colocados à disposição dos participantes, sanitários e guarda-
volumes na região da largada/chegada da prova.  Não poderão ser deixados 
bens de valor nos guarda-volumes, tais como relógios, roupas ou acessórios de 
alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celular, cheque, cartões de 
crédito etc., não se responsabilizando a Organização por qualquer ocorrência.  
§ 5º Haverá para atendimento emergencial dos atletas, um serviço de 

ambulância UTI para remoção e o atendimento médico propriamente dito, tanto 
de emergência como de continuidade, será efetuado na rede pública e 
particular, sob responsabilidade da mesma. 
§ 6º O participante ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por 

outro sistema de atendimento, eximindo a Organização de qualquer 
responsabilidade, desde remoção/transferência até seu atendimento médico. 
§ 7º Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos 
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independentemente 
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 
por ventura os atletas/participantes venham a sofrer durante a participação no 
evento. 
§ 8º A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
sinalização para a orientação dos participantes. 
§ 9º É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O 

participante deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio 
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso 
às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para 
tal situação, sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas 
áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento 
destas regras causará a desclassificação do atleta. 
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§ 10º A Organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou a outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do atleta. 
§ 11º A organização do evento poderá suspender a prova por qualquer questão 

que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e/ou 
motivos de força maior. 
§ 12º A organização reserva-se o direito de incluir no evento participantes 
especialmente convidados que poderão largar na frente dos demais, em um 
grupo especial. 
§ 13º Ao longo dos percursos de 3 (três) km, 6 (seis) km e 9  (nove) Km da 

prova haverá postos de hidratação com água.  
§ 14º A Organização da prova e os órgãos que regem a modalidade no país 

(CBAt e FCAt) reservam-se ao direito de realização de exames antidoping, nos 
participantes da Corrida, de acordo com as regras do Comitê Olímpico 
Brasileiro. 
§ 15º Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser 

feita por escrito, até trinta minutos após a realização das provas. 
§ 16º Todos os participantes do evento declaram sua anuência aos temos 

deste Regulamento, inclusive em ter sua imagem divulgada através de fotos, 
filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 
comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 
prova, cedendo gratuitamente os direitos de imagem, sem nenhum ônus à 
Organização, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 
qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito 
reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em 
destinar um profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação 
dos organizadores da prova por escrito. 
§ 17º – Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle da Organização, 
incluindo, mas não se limitando a questões de segurança, atos públicos, 
vandalismo e/ou motivos de força maior, não for possível conduzir o Evento 
conforme o planejado, esta poderá modificá-lo, suspendê-lo e/ou finalizá-lo 
antecipadamente, mediante aviso aos participantes, sem qualquer 
obrigatoriedade de entrega da premiação, explicando as razões que levaram a 
tal decisão. 
§ 18º – As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do 

site www.caprius.com.br para que sejam registradas e respondidas a contento.  
§ 19º – A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 
§ 20º – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

Comissão Organizadora e/ou pela Comissão Técnica de forma soberana, não 
cabendo recurso a estas decisões.  
§ 21º – Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o 

conhecimento de todos os termos deste regulamento, ficando de acordo com 
todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, 
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz 
respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 
 

http://www.caprius.com.br/
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§ 22º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica ou pela 

Comissão Organizadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas 
faculdades, declaro para os devidos fins de direito que: 
 
1 – Estou ciente de que se trata de uma corrida e caminhada com distâncias de 
5 (cinco) km, 10 (dez) Km e 3 (um) km, respectivamente, bem como 5Km para 
a categoria classes funcionais; 
 
2 – Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar da 3ª 
Corrida e Caminhada Estácio Etapa Fortaleza, ciente, ainda, de que não existe 
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas; 
 
3 – Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos 
e suas consequências pela participação nesta prova (que incluem possibilidade 
de invalidez e morte), isentando a organização, seus colaboradores e 
patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos 
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da 
participação nesta prova; 
 
4 – Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do 
regulamento deste evento; 
 
5 – Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e 
entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação 
e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a 
devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material 
ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou 
das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou 
autoridades, das áreas acima descritas; 
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6 – Em caso de participação neste evento, representando equipes de 
participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, 
declaro ter pleno conhecimento e comprometo-me a aceitar o regulamento do 
evento, bem como a respeitar as áreas da organização destinadas às mesmas, 
e ciente de que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a 
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do 
evento, e também locais sem autorização por escrito da organização, podendo 
ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 
7 – Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer 
caso descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de 
reclamação sobre tais aspectos da corrida e/ou caminahda. 
 
8 – Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para 
fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio 
de comunicação.  
 
9 - A organização, primando pela segurança dos atletas poderá determinar o 
adiamento, adaptação ou suspensão da prova, iniciada ou não, por questões 
de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo 
suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta será considerada 
realizada e não haverá designação de nova prova. 
 
9.1 – Fica facultado à Organização, se entender necessário, transferir a prova 
para outro local ou outra data no período de 72 horas antes do dia do evento, 
avisando os participantes pelos meios de comunicações cabíveis e 
convenientes. 
 
9.2 – Os particpantes ficam cientes de que deverão assumir no ato da inscrição 
todos os riscos e danos da eventual suspensão, adiamento ou transferência da 
corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando 
qualquer responsabilidade para a Organização bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores. 
 
9.3 – Em caso de adiamento da prova, o participante pode requerer a 
devolução do valor da inscrição (menos impostos e taxas) em até 07 (sete) dias 
após o comunicado de adiamento. Pedidos de devolução do valor ou da 
inscrição feitos após este prazo não serão considerados. 
 
10 – Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste termo de 
responsabilidade, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência 
da minha participação nesta corrida e/ou caminhada. 
 
11 – Aceito os termos deste regulamento conforme descrito acima e a retirada 
do meu kit de participação será a confirmação deste aceite. 
 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
RG:____________________________________________________________ 
Contato: 
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Celular - _________________ Resid._______________Trab.______________ 
E-mail - _________________________________________________________ 
Indique uma pessoa para contato: 
Nome - _________________________________________________________ 
Celular - _________________ Resid._______________Trab.______________ 


