REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE
1. A PROVA
1.1 A 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE será realizada no dia 26 de maio de 2019
(domingo) com largada as 07h00min.
1.2 Desta Prova faz parte a corrida individual com percurso de 05km;
1.3 Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos regularmente inscritos no CorenCE, e adimplentes, de acordo com este regulamento Oficial da prova;
1.4 O PERCURSO da prova terá largada e chegada no mesmo local, conforme croqui que será
divulgado.
1.5 Horário/Programação dia do evento


05:30Entrega dos kit`s nas áreas da largada;



06:45 Aquecimento/Alongamento;



07:00 Largada oficial para todos os atletas.

1.6 A prova terá a duração máxima de 02:00hs e 00 minutos e o atleta que em qualquer dos
trechos não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.
2 REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
2.1 A 1ª. CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE contará com a prova de 05km.
2.2 Somente poderão participar da Corrida pessoas adimplentes com o Coren-CE, que não
estejam suspensas pelo Conselho, que não façam uso de substâncias proibidas, ou ainda que
não estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta pelo Conselho Regional de
Enfermagem do Ceará.
2.3 Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a informação acima descrita;
3

REGRAS GERAIS DE INSCRIÇÃO NO EVENTO

3.1 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante aceita todos os termos
do mesmo e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
"TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento.
a. DA INSCRIÇÃO: As inscrições serão realizada a partir do dia 02 de maio de 2019,
exclusivamente através de sistema online pelo site www.centraldacorrida.com.br.
b. DO VALOR DA INSCRIÇÃO: As inscrições são gratuitas.
c. DAS VAGAS: Serão disponibilizadas 600 (seiscentas) vagas. Caso não sejam preenchidas
todas as vagas com o público da Enfermagem as vagas remanescentes serão ofertadas para o
público em geral.
3.2 As inscrições serão encerradas 24 (vinte e quatro) de maio de 2019, ou em data anterior a
esta, caso seja atingido o limite técnico.
3.3 Após a solicitação de inscrição feita através do site o Coren-CE irá confirmar os dados do
participante a fim de averiguar se o mesmo cumpre os critérios estabelecidos por este
regulamento. A inscrição definitiva será confirmada através de e-mail;
4

ENTREGA DE KITS

4.1 O kit será composto de camiseta personalizada, bolsa personalizada e squeeze;
4.2 Os kit`s serão retirados no local do eventos, antes da largada, a partir das 5h30 do dia 26
de maio de 2019.
4.3 O Kit somente poderá ser retirado pelo inscrito mediante assinatura e documento de
identificação com foto.

§ Parágrafo único: Devido a necessidade de produção antecipada, e sendo esta feita baseado
em dados estatísticos, o tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com
disponibilidade.
5

PARTICIPAÇÃO:

5.1 Os inscritos deverão estar no local de largada com pelo menos 1h30 de antecedência
quando serão entregues os kit`s e dadas as instruções finais para inicio da prova;
5.2 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso e cumprir o trajeto
demarcado pela organização, conforme divulgado no site;
5.3 Não será permitido o auxílio externo sob quaisquer hipóteses, a não ser por parte dos
membros da Organização. A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo
proibido o auxílio de terceiros o acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria,
amigos, familiares, etc, seja correndo, por bicicleta e/ou outros meios (pacing), resultará na
desclassificação do participante.
5.4 O inscrito (a) entende que todo o material e equipamentos necessários para sua
participação neste evento, são de sua inteira responsabilidade, tanto em obtê-los, como por
sua guarda e zelo.
6

PREMIAÇÃO

6.1 Todos os regularmente inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, e sem
o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de conclusão do evento.
6.2 Não haverá premiação em dinheiro para nenhum dos participantes.
7

DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1 Ao participar da 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE o inscrito assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova,
participando por livre e espontânea vontade, assumindo suas despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
7.2 Todos os inscritos participantes deverão estar em dia com criteriosa avaliação médica para
realização da prova, sendo conhecedor (a) de seu estado de saúde e da necessidade de
consultar um médico antes da prova, para avaliar suas reais condições de participação e ter
treinado adequadamente, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos;
7.3 O inscrito é responsável pela decisão de participar da prova, e avaliação de sua condição
física e desempenho durante e ao longo do percurso dela, julgando por si só se deve ou não
continuar participando. Pode o diretor geral de prova, ou segundo recomendação do médico
responsável pelo evento, excluir o participante a qualquer momento;
7.4 Haverá, para qualquer tipo de emergência, equipe de socorro à disposição, prestando
atendimento na largada, ao longo do percurso da corrida, e na chegada. A segurança por todo
o percurso da prova será garantida pelos órgãos públicos competentes.
7.5 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos públicos competentes e haverá fiscais e
staffs para a orientação e fiscalização dos participantes;
7.6 É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta 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 inscrito;
7.7 A organização da 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE poderá suspender a prova
por qualquer questão que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo
e/ou motivos de força maior;

7.8 A organização 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE, reserva-se ao direito de
incluir no evento atletas ou equipes especialmente convidadas;
7.9 Todos os participantes do evento: inscritos, staffs, organizadores e público em geral, cedem
outorgando a permissão irrevogável à organização e seus concessionários, todos os direitos de
utilização de sua imagem, voz e semelhança, inclusive direito de arena, para finalidades
legítimas e promocionais, e em conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda,
assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas via: e-mails, cartas, torpedos
SMS, w. zap por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer
outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento, e de eventos
congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao evento, sendo
conhecedor de seu formato e execução. 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;
7.10

Haverá postos de distribuição de água durante o percurso;

7.11
A organização não pode se responsabilizar pelas condições da pista, ou pelos defeitos
apresentados em todo o trajeto, por tratar-se de vias públicas e de ampla utilização por
veículos e etc. Por conta disso, os órgãos públicos oficiais responsáveis devem disponibilizar
antecipadamente, todas as informações sobre as ruas que integram o percurso da prova;
8 DISPOSIÇÕES FINAL
8.1 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Técnica
presente na Prova e/ ou pelos ORGANIZADORES/REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões;
8.2 Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento.
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 05km. Estou em plenas
condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e ciente que não deve existir
nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas, ou de participar
dela.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
conseqüências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e
morte), isentando os Organizadores da 1ª CORRIDA DA ENFERMAGEM CEARENSE e 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.
Li e aceito, me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA. 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, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais participantes e
público presentes sem a devida autorização por escrito dos organizadores; assim como
também, não portar 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, se infringir esta regra.
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 aceito o
regulamento do evento, bem como me comprometo a respeitar as áreas destinadas a
organização, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes
montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também em

locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do
evento em qualquer tempo.
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
prova.
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, sem geração de
ônus para os, organizadores, realizadores, mídia e patrocinadores.
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 conseqüência da minha participação nesta PROVA.
O atleta que transgredir o presente regulamento, todo ou em parte, será desclassificado, ou
sofrerá as punições impostas pelas entidades reguladoras.
Fortaleza - CE, 02 de maio de 2019.
Coren-CE - Organização

