6ª CORRIDA SÃO SEBASTIÃO / MARANGUAPE, 28/01/2018.
.
REGULAMENTO:
.
1. A PROVA.
1.1 – A 6ª edição da Corrida de São Sebastião de Maranguape, será realizada no dia 28/01/2018
domingo, no município de Maranguape, com largada e chegada ao lado do Banco Bradesco, na
Praça Capistrano de Abreu no Centro de Maranguape, com a participação de pessoas de ambos
os sexos, devidamente inscritas no evento.
1.2 – A largada da Corrida será às 7hs (sete horas) da manhã.
1.3 – A Corrida será disputada em três distâncias distintas: 2km (caminhada), 5km e 10km.
1.4 – A Prova terá duração máxima de 2 horas, e o atleta que em qualquer dos trechos não
estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.
.
2. PERCURSO.
2.1 – O percurso da Corrida é predominante em asfalto, com algumas subidas. O percurso,
passará por uma área urbana, com veículos ao redor, sendo de vital importância que o atleta siga
com atenção ao balizamento, instruções dos staffs e sinalização especifica da prova.
.
3. PARTICIPANTES.
3.1 – Em conformidade com determinação da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), a
idade mínima para atletas de inscreverem e participarem desta corrida, será 16 (dezesseis) anos,
com as seguintes restrições:
I – Atletas com de 16 à 17 anos de idade, só poderão participar da prova mediante apresentação
de declaração assinada por um responsável.
II – A idade a ser considerada, obrigatoriamente para efeitos de inscrição, será a que o atleta
tiver no dia 31 de dezembro de 2018.
4. PREMIAÇÃO.
4.1 – Receberão troféus os atletas que se classificarem, da 1ª à 3ª colocação geral, nas
modalidades de 5km e 10km, ambos os sexos (feminino e masculino).
4.2 – Receberão troféus, os três primeiros colocados masculino e feminino, nas faixas etárias
nos 10km.
4.3 – Todos os atletas que concluírem o percurso em até 2 horas, receberão medalha de
participação. A cerimônia de premiação será realizada logo após o final da prova.

6ª CORRIDA SÃO SEBASTIÃO / MARANGUAPE, 28/01/2018.
.
5. CATEGORIAS.
5.1 – A 6ª Corrida de São Sebastião de Maranguape, terá as seguintes categorias etárias:
MASCULINAS
FEMININAS
A1

(16-24 anos) nascidos de 1994 à 2002

F1

(16-24 anos) nascidos de 1994 à 2002

B1

(25-29 anos) nascidos de 1989 à 1993

F2

(25-34 anos) nascidos de 1984 à 1993

B2

(30-34 anos) nascidos de 1984 à 1988

G

(35-44 anos) nascidos de 1974 à 1983

C1

(35-39 anos) nascidos de 1979 à 1983

H1 (45-54 anos) nascidos de 1964 à 1973

C2

(40-44 anos) nascidos de 1974 à 1978

H2 (55 anos acima) nascidos até 1963

D1

(45-49 anos) nascidos de 1969 à 1973

D2

(50-54 anos) nascidos de 1964 à 1968

E1

(55 anos acima) nascidos até 1963

OBS: As categorias por faixa etária, inseridas na 6ª Corrida de São Sebastião, serão utilizadas
durante o ano, na classificação do Circuito FITEC de Corridas de Rua (04 corridas),
prevalecendo para Ranking as 04 melhores colocações para efeito de pontuação. A 6ª Corrida de
São Sebastião compõe 2º Circuito FITEC de Corrida de Rua.
.
6. INSCRIÇÃO.
6.1 – As inscrições para a 6ª Corrida de São Sebastião de Maranguape poderão ser feitas entre
os dias 03/01/2018 e 20/01/2018, podendo haver o encerramento antes do prazo final, de acordo
com os preenchimentos das vagas disponíveis.
6.2 – Valor da Inscrição presencial: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para atletas
maranguapenses e idosos, e R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) para atletas das demais
localidades. Inscrições on-line, há um acréscimo de R$ 5,00.
6.3 – Atletas maranguapenses deverão fazer as suas inscrições presencialmente em Maranguape,
com documentos (RG, CNH, Comprovante de endereço ou Título eleitoral).
6.4 – Atletas Idosos deverão comprovar a sua Idade pessoalmente no dia da entrega dos kits,
com documentos que possuam foto (RG, CNH ou Passaporte).
6.5 – Pagamentos de Inscrições presenciais serão obrigatoriamente realizados em dinheiro. Não
será aceito a utilização de cheques ou cartão de crédito.
6.6 – As Inscrições serão limitadas ao número máximo de 1.000 (mil) atletas. Estas poderão ser
encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado o limite de vagas.
6.7 – O valor no item 6.2, já estão com descontos legais referentes à meia cultural, estudantil e
para idoso.
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7. LOCAIS DE INSCRIÇÃO.
.
7.9.1 - Loja Júnior Esporte / Maranguape. Rua Coronel Joaquim Sombra, 129 Centro, das 08h às 18h.
7.9.2 - Site, www.portaldocorredor.com.br (depósito ou transferência bancária).
7.9.3 - Site, www.polesportivo.com.br (cartão).
7.9.4 - Assessoria Esportiva Dálmatas / Maranguape, 98948.0892.
7.9.5 - Assessoria Esportiva Vida e Forma / Fortaleza, 99834.2222 ou 98412.4222.
7.9.6 - LR Assessoria Esportiva / Fortaleza, 99696.6559.
7.9.7 - Funcional Herben Alves / Fortaleza / Fortaleza, 98752.6910.
7.9.8 - Equipe Pandas / Fortaleza, 99107.2535 ou 98889.7809 (Napoleão ou Edileuza).
7.9.9 - Clínica Danilo Medeiros. Rua Henrique Altran, 432 / Monte Castelo. 3122.0024 ou 99695.6861.
...........Segunda a sexta-feira, das 08h às 10h e 15h às 19h, (ligar antes de ir ao local).
.
8. ENTREGAS DE KITS.
8.1 – Maranguape: A entrega será feita na Casa de Cultura Capistrano de Abreu, Rua Major
Agostinho, nº 290, centro (ao lado do Paulinho Grill).
8.2 – Data e horários de entrega: dias 26 e 27 de janeiro, das 09hs às 18hs.
8.3 – Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar documento pessoal com foto (CNH ou RG), e
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, presencial ou on-line.
8.4 – O kit da corrida será composto, no mínimo por número de peito, alfinetes, chip de
cronometragem (descartável) e camiseta promocional do evento.
8.5 – No momento da retirada do kit, o atleta responsável deverá conferir os seus dados e o
número de peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
.
9. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM
9.1 - O uso do chip é obrigatório. A sua utilização inadequada poderá acarretar na não marcação
do tempo do atleta, o que isenta a comissão organizadora de erros na divulgação dos resultados.
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10. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA A CORRIDA.
10.1 - Serão disponibilizados postos de hidratação para os atletas, em média a cada dois km.
10.2 - Recomendamos que o atleta deixe os copos de água utilizados por ele, nos coletores de
lixo disponibilizados logo após os postos de hidratação.
10.3 - Ao inscrever-se na 6ª Corrida de São Sebastião de Maranguape, o atleta cede
gratuitamente aos organizadores do evento, patrocinadores, ou apoiadores comerciais, por
tempo indeterminado, a permissão para que os mesmos utilizem os seus dados cadastrais e
imagens (inclusive direitos de arena), em campanhas publicitárias, ou qualquer tipo de material
impresso, audiovisual ou on-line, que tenham relação com eventos esportivos do gênero de
propriedade dos mesmos organizadores.
10.4 - O atleta participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
técnica e treinou adequadamente para a prova. Recomenda-se rigorosa avaliação medica
inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os participantes.
10.5 - A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. Haverá, no
entanto, para atendimento emergencial aos corredores, serviço móvel para remoção e serviço de
apoio com ambulância e socorrista.
10.6 – O atleta participante tem a obrigação de ser cordial e respeitoso com todos que estejam
presentes ao evento, más condutas (sociais ou esportivas) poderão ser analisadas pela
organização, com possíveis desclassificações durante e após a prova.
10.7 - Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os atletas
classificados com melhores tempos subseqüentes.
.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS.
11.1 – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora.
11.2 – Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos
os termos deste regulamento, ficando de acordo os itens supracitados.
11.3 – A organização do evento, poderá adiar a corrida, caso a segurança das pessoas envolvidas
no evento seja posta em risco, por motivos de força maior.
11.4 – Cada atleta devidamente inscrito na 6ª Corrida de São Sebastião de Maranguape, será
amparado por um seguro de vida, com cobertura para o evento.
11.5 – O resultado da 6ª Corrida de São Sebastião de Maranguape, poderá ser consultado
posteriormente, em mídias da organização do evento (Maranguape); ou através dos sites:
www.polesportivo.com.br e www.portaldocorredor.com.br

