
CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 2014 
REGULAMENTO 

 

 

 

 

 

I - OBJETIVO: 

Cultuar o Patrono do Exército, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva - o Duque de Caxias, 

despertar o interesse salutar da prática desportiva e buscar estreitar ainda mais os laços de 

amizade e cooperação, através do esporte, entre o Exército Brasileiro e a população cearense. 

 

II - DA PROVA: 

1. Organizada pelo 23° Batalhão de Caçadores, sob direção da 10ª Região Militar, com 

“permit” da Federação Cearense de Atletismo. 

2. A largada será às 7 horas, do dia 24 de agosto de 2014. 

3. Terá percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km, largando na Avenida Beira Mar e 

chegando à mesma avenida (ver mapa do percurso nos sites da CAPRIUS – 

www.caprius.com.br ou do CORCE – www.corredoresderuadoceara.org). 

4. Poderão participar da prova atletas de ambos os sexos, a partir de 14 anos para os 3 e 5 

km e a partir de 18 anos para a prova dos 10 km, completados até 31 de dezembro de 2014. 

5. Categorias: 

CIVIL – 5 KM e 10 KM MILITAR – 5 KM E 10 KM 

Masc Fem Idade Masc Idade Fem Idade 

CM1 CF1 Até 29 anos MM1 Até 29 anos MF1 Até 29 anos 

CM2 CF2 30 a 39 anos MM2 30 a 39 anos MF2 30 a 34 anos 

CM3 CF3 40 a 49 anos MM3 40 a 49 anos MF3 35 a 39 anos 

CM4 CF4 50 a 59 anos MM4 50 a 59 anos MF4 Acima de 40 anos 

CM5 CF5 Acima de 60 anos MM5 Acima de 60 anos - - 

LEGENDA 

CM – Civil Masculino        MM – Militar Masculino 

CF – Civil Feminino        MF – Militar Feminino 

Exemplo: CM5 – Civil Masculino de 45 a 49 anos 

http://www.caprius.com.br/
www.corredoresderuadoceara.org
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6. Participam das categorias militares os membros do Exército Brasileiro, da ativa e da 

reserva, devidamente identificados por ocasião das inscrições. 

7. A idade à ser considerada para a classificação dentro das categorias será a do 

participante completada até 31 de dezembro de 2014, conforme a Norma Nº 7 da CBAt. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES: 

1. Serão limitadas a 1.200 atletas. 

- Loja CAPRIUS - Av. Virgílio Távora, 1461, Loja 02, Aldeota. Telefone: (85) 3224-

7952. 

- Pela internet no site www.caprius.com.br 

3. Período de inscrição: 

- De 7 de julho a 16 de agosto ou quando for atingido o limite de atletas estabelecido. 

4. Valor da inscrição: 

       a) A taxa de inscrição será: 

         - 07 de julho à 13 de julho de 2014: R$ 40,00 (quarenta reais). 

         - 14 de julho à 03 de agosto de 2014: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

         -  04 de agosto  à 16 de agosto de 2014: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

         -  Os atletas maiores de 60 anos, pagarão a metade do valor. (Estatuto do Idoso) 

5. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas pela 

IAAF, CBAt, FPA, na Justiça Desportiva ou ainda na Justiça Comum, não poderá ser inscrito 

na prova. 

6. Caso faça a inscrição, omitindo sua condição de suspenso, sua inscrição será 

considerada sem efeito. 

 

IV – DO KIT: 

1. Entrega do KIT do atleta: 

a. A entrega do Kit com bolsa, número de peito, chip e camisa será feita no quartel do 

23º Batalhão de Caçadores, (Avenida 13 de Maio, 1589, Fátima) nos dias 21 à 23 de agosto 

(das 07:30h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h), mediante apresentação do comprovante de 

pagamento, acompanhado de documento de identificação com foto. 

b. Outra pessoa poderá pegar o kit, desde que esteja portando um documento de 

identificação do atleta, além dos itens citados acima. 

http://www.cbat.org.br/normas/Norma07.pdf
http://www.caprius.com.br/
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c. O kit não será entregue fora do prazo estabelecido. Será considerado desistente da 

prova o atleta que não comparecer ao local determinado para retirar o seu kit, neste caso, cabe 

a organização a destinação do kit do atleta desistente. 

d. O número de peito deverá ser afixado na parte frontal da camiseta, na altura do peito, 

durante a corrida, sendo seu uso obrigatório. 

e. O atleta deverá conferir e confirmar os seus dados de inscrição durante o 

recebimento do KIT, não sendo aceitas reclamações posteriores. 

f. O tamanho da camisa informado pelo atleta no ato da inscrição apenas será 

considerado para levantamento aproximado das quantidades, não obrigando a organização a 

entrega do tamanho sugerido. 

 

V – DA CORRIDA: 

1. Haverá no local de largada, guarda-volumes à disposição dos atletas. O Guarda Volume 

será desativado às 10 horas. A partir deste horário os pertences estarão à disposição do 

interessado, no 23º Batalhão de Caçadores, no horário comercial de segunda a sexta-feira, por 

um prazo de 30 dias, a contar da data da prova. 

2. Desclassificação: 

- Os atletas deverão obrigatoriamente passar pelo pórtico e tapete de largada e de 

retorno do percurso. O não cumprimento desta ação acarretará à desclassificação do atleta. 

- O atleta será desclassificado quando trocar seu número com outro ou cedê-lo para 

atleta não inscrito na prova; quando escapar antes do tiro de largada; quando for flagrado 

recebendo ajuda de qualquer natureza, quando empurrar, cortar caminho, pegar carona, 

desacatar outros atletas, público e árbitros. 

- O atleta será desclassificado caso realize a prova em percurso diferente do divulgado 

pela organização. 

3. Prescrições diversas: 

- Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito ao Diretor Geral 

da prova até 30 minutos após a divulgação do resultado oficial, acompanhado da taxa de R$ 

100,00 (cem 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. 
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- Ao se inscrever, o atleta, ou seu responsável, assume que conhece e concorda 

plenamente com o Regulamento da prova; que disputa a prova por livre e espontânea vontade; 

que assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos e pelo seu estado de saúde 

e que está apto física e tecnicamente para a disputa, isentando Promotores e Patrocinadores de 

qualquer tipo de responsabilidade, em seu nome e de seus herdeiros. 

 

V – DA APURAÇÃO: 

1. A apuração do tempo do atleta será por meio de Chip Eletrônico, que deverá ser 

colocado no tênis, de acordo com as instruções da organização. A colocação do chip é de 

responsabilidade de cada atleta.  A não utilização correta do chip acarretará na automática 

desclassificação. 

2. Os participantes terão prévio acesso às instruções de uso do chip eletrônico descartável, 

através do site www.chiptiming.com.br. 

3. A entrega do CHIP será feita juntamente com a entrega do Kit.  

4. Será considerado o “tempo líquido” ou “tempo real” do atleta, autorizado pela CBAt e   

confirmado pela FCAt para a classificação dos atletas nas categorias. Este tempo é computado 

a partir do momento que o atleta cruza a linha inicial da Corrida. 

5. Para a premiação geral dos 5 e 10 Km será utilizado o “TEMPO BRUTO”, de acordo 

com o que prescreve a Confederação Brasileira de Atletismo. Este tempo é computado a partir 

do momento da largada até o mesmo cruzar a linha de chegada. 

6. O resultado oficial da prova será divulgado no site www.chiptiming.com.br  

 

VI - DA PREMIAÇÃO 

1. A premiação será realizada logo após a divulgação do Resultado Oficial da Prova.  

2. Os atletas premiados na classificação Geral não entrarão na premiação por categoria. 

     3. Dinheiro: 

       - 3 km (caminhada) e 5 Km: não haverá premiação em dinheiro. 

       - 10 Km: 

                     - Geral (Masculino e Feminino):  

                        - 1º Colocado: R$ 1000,00 (hum mil reais). 

                        - 2º Colocado: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

                        - 3º Colocado: R$ 300,00 (trezentos reais). 

http://www.chiptiming.com.br/
http://www.chiptiming.com.br/
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3. Troféus: 

     - 3 Km (caminhada): Não haverá premiação.  

- 5 Km e 10 Km: 

- Geral - 1º ao 3º Colocado (Masculino e Feminino) 

- Categorias - 1º ao 3º Colocado. 

4. Haverá entrega de medalhas de participação a todos os atletas, com inscrição válida, que 

completarem a prova dentro dos seguintes tempos: 

     - Prova de 3 Km (caminhada): 1h 

- Prova de 5 Km: 1h e 30 min 

- Prova de 10 Km: 2h 

 

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

1. O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito, durante o transcorrer da prova, de retirar 

da mesma qualquer atleta que não apresentar, naquele momento, condições de saúde 

adequadas para a prática desportiva. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

3. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  

4. Telefones para contatos: 

- 23° Batalhão de Caçadores - 3214-2323 

- Diretor Geral: Cap Rafael Costa - 98000425 

- Diretor Administrativo: Ten Ailson – 96357069 

- Diretor Técnico: Ten Feitosa - 99683609 

 

 

ALFREDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO – Ten Cel 

Comandante do 23º Batalhão de Caçadores 


