
 
CORRIDA DA INFANTARIA 2012 

 

REGULAMENTO 

(Minuta) 

1. A PROVA 
A Corrida da Infantaria 2012 será realizada no dia 27 de maio de 2012, domingo, em comemoração ao Dia da 

Infataria (24 de maio), nos percursos de 5 km e 10 Km, com Largada/Chegada na Av. Beira Mar com Av. Rui 

Barbosa (Boteco), com largada às 07h00 para todas as categorias. 

2. PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APOIO  

A Corrida da infantaria 2012 será promovida pelo 23º Batalhão de Caçadores (23º BC)/10ª Região Militar, com 

apoio da Caprius Comunicação & Eventos e Corce (Corredores de Rua do Ceará – www.corce.org). 

3. DAS INSCRIÇÕES 

a. Período: de 04/04/2012 a 22/05/2012, ou quando completado o limite de 1000 vagas. 

b. Local:  

1) - Loja Caprius Sport Adventure – A Loja dos Corredores –, na Av. Senador Virgílio Távora, 1461, loja 2 – 

Aldeota – Fortaleza/CE. Tel.: (85) 3224.7952, nos horários de 0900h às 1900h, de segunda a sexta-feira e das 0900h 

às 1300h aos sábados. 

2) - No site da Caprius (www.caprius.com.br). 

c. Valor: R$ 30,00 (trinta reais). Sem direito a ressarcimento. 

d. Idade Mínima: 16 anos para 5 KM e 18 anos para 10 KM. 

e. Ficha de Inscrição: deverá ser preenchida em todos os campos solicitados, com letra legível e sem abreviaturas. 

f. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade e possua autorização e a cópia 

de um documento de identidade do atleta, que deverá ser apresentado no ato da inscrição. 

g. Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que: 

1) - assume total responsabilidade pelos dados fornecidos. 

2) - aceita e acata totalmente o REGULAMENTO da Corrida. 

3) - assume as despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da Corrida; 

4) - está Apto para participar desta Corrida, devendo consultar antecipadamente médico e professor de 

Educação Física; e 

5) – cede seus direitos de imagem a organização da prova, autorizando o uso de fotografias, filme ou outra 

gravação contendo imagens de sua participação neste evento, para finalidades legítimas de divulgação do 

evento. 

4. DA ENTREGA DOS KITS 

a. Nos dias 24 e 25 de Maio das 0800 as 1600 e dia 26 de Maio das 0800 as 1200 no 23º BC. 

c. A retirada de kit por outra pessoas só poderá ser feita quando acompanhada de procuração e cópia de um 

documento de identidade com foto do atleta inscrito e comprovante de inscrição. 

5. CATEGORIAS NAS FAIXAS ETÁRIAS: (Somente para 10 km) 

Civis  

Masculina  

CM1 – Até 29 anos 

CM2 – 30 a 34 anos 

CM3 – 35 a 39 anos 

CM4 – 40 a 44 anos  

CM5 - 45 a 49 anos 

CM6 - 49 a 54 anos 

CM7 - 55 a 60 anos 
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CM8 – Acima de 60 anos 

Feminina 

CF1 – Até 29 anos 

CF2 – 30 a 34 anos 

CF3 – 35 a 39 anos 

CF4 – 40 a 44 anos  

CF5 - 45 a 49 anos 

CF6 - 49 a 54 anos 

CF7 - 55 a 60 anos 

CF8 – Acima de 60 anos 

Militares 

Masculina  

MM1 – Até 24 anos 

MM2 – 25 a 29 anos 

MM3 – 30 a 34 anos 

MM4 – 35 a 39 anos  

MM5 - 40 a 44 anos 

MM6 - 45 a 49 anos 

MM7 – 50 A 59 anos 

MM8 - 60 anos acima 

Feminina 

MF1 – Até 29 anos 

MF2 – 30 a 39 anos 

MF3 – Acima de 40 anos 

6. PREMIAÇÃO  

a) Troféu  

Geral: 

5 km: 1º ao 5º Colocado Masc/Fem  

10 km: 1º ao 3º Colocado Geral Masc/Fem 

Categorias:  

10 km: 1º ao 3º Colocado (Masc/Fem) de cada categoria  

b) Medalha: todos os corredores que concluírem a prova receberão medalha de participação  

c) Prazo de Entrega: o atleta que não estiver presente no momento da premiação terá até o dia 29 de junho de 

2012, para retirar o seu prêmio na Seção de Relações Públicas do 23º Batalhão de Caçadores (Av 13 de maio nº 1589, 

bairro Fátima (85) 3214.2323. 

7. KIT DO ATLETA  

a) Componentes 

1. Numeração (colocar no peito).  

2. Camisa.  

3. Brindes promocionais (a confirmar).  

8. CHIP 

Será entregue junto com o kit, caso seja chip descartável. Caso o chip não seja descartável, será entregue no local 

da largada entre 6:00 h às 06:45h. 

Cada chip possui um código e não poderá ser trocado com outro atleta. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. O Diretor Geral da Prova reserva-se ao direito de rejeitar qualquer inscrição. 

b. O Diretor Médico da Prova reserva-se ao direito de, durante o transcorrer da prova, retirar qualquer atleta que 

julgar não estiver em condições de saúde adequadas para a prática esportiva. 

c. As identificações dos patrocinadores de atletas, individualmente, poderão aparecer em propaganda dentro da 

área de premiação. 



d. O número de peito do atleta deverá ser afixado na parte frontal da camiseta, de forma visível, para apuração 

manual e filmagem. 

e. O atleta será desclassificado se: 

1) - participar da corrida com o chip com outro atleta. 

2) - utilizar o número e/ou o chip de outro atleta, antes, durante ou depois da corrida; 

3) - não largar do local indicado pela organização;  

4) - pular a grade de isolamento; 

5) - não cumprir rigorosamente o percurso; 
6) - não passar pelos tapetes de controle de chip; 

7) - dificultar a ação de outros concorrentes; 

8) - apresentar durante a corrida conduta antidesportiva em qualquer momento do evento; 

9) - usar de meios que possa levar vantagem em relação aos demais corredores, tais como: pegar carona de 

autos, bicicletas e similares; 

10) - encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores; 

11) - largar antes do seu início oficial. 

f. O tapete de largada será desativado 15 minutos após a largada. 

g. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso. 

h. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso.  

i. A Corrida da Infantaria 2012 terá a duração máxima de 1 hora e 30 minutos. 

l. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, ao Diretor Geral da Prova, até 30 minutos após a 

divulgação do resultado. 

m. A Corrida da Infantaria 2012 acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso aconteça algo que 

ponha em risco a integridade física dos participantes. 

n. Extravio de material ou algum prejuízo que porventura qualquer atleta venha a sofrer durante o transcurso do 

evento não serão de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da Prova. 

o. O Guarda-Volumes será desativado 01 (uma) hora após o encerramento da prova. A partir deste horário, os 

pertences estarão à disposição do interessado na Relação Pública do 23º BC, durante o horário comercial, de segunda-

feira à sexta-feira, por um prazo de 30 dias a contar da data da prova.  

Obs: Por se tratar de um serviço de cortesia, a organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no 

guarda-volumes. Recomenda-se não deixar objetos de valor, tais como: dinheiro, relógio, celular, chaves, acessórios, 

etc. 

p. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final. 

10. CONTATOS 

23º BC - Cap Cavalcanti – (85) 3214 2323 - 9922.7441  

Caprius Comunicação & Eventos – (85) 3242-5475 ou (85) 8776.0396.  

Caprius Sport Adventure – (85) 3224-7952 ou (85) 8776.0397  

www.caprius.com.br  

caprius@caprius.com.br 

11. APOIOS 
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