V Corrida de Pelada para o Candeia Regulamento oficial.

Inscrições a partir do dia 15 de agosto de 2016. Para mais informações, entrar em contato: whatsapp (85)
999995028, 988424781.

Artigo 1º.A largada da prova será às 16 h na comunidade da pelada, com qualquer condição climática. Haverá posto
de hidratação com água. A corrida terá um percurso de 7 km para os homem e mulheres.
Artigo 2º. Poderão participar da corrida atletas de ambos os sexos, regulamentados e inscritos de acordo com o
Regulamento taxa no valor de R$20,00 mas um quilo de alimento não perecível.
Artigo 3º. Os atletas terão até o dia 14 de setembro para fazer sua inscrição, devendo obedecer à ordem da corrida,
da mesma forma que foi preenchido na ficha de inscrição
Artigo 4º. De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas
para se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos, com o seguinte requisito: entregar a
cópia do documento (RG) dos pais ou responsável legal e assinada.
Artigo 5º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema ou na
ficha de inscrição, o(a) participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua
participação no evento de acordo com o termo de responsabilidade da parte integrante deste regulamento.
Artigo 6º. A inscrição na prova, 5ª Maratona dos Candeias é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa
ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa
também será formalmente e por escrito desclassificado, será responsável por qualquer acidente ou dano que este
venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.
Artigo 7º. O dinheiro da inscrição não será devolvido, em casos de desistência, de desclassificação ou qualquer outro
ato que não o(a) participar.

Capítulo I - INSTRUÇÕES E REGRAS
Artigo 8º.Os(as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência (30 minutos)
antes da largada, ou seja, 15 h:30 min quando serão dadas instruções finais.
Artigo 9º. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou
alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não
cumprirem esta exigência.
Artigo 10º. O atleta deverá observar (conhecer) o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar
qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido em qualquer momento da prova. O descumprimento
destas regras causará a desclassificação do (a) atleta.
Artigo 11 º. Todos os (as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente
inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação.
Artigo 12º. Haverá serviço de emergência de ambulância no percurso da prova, que será garantida pelos os órgãos
competentes de apoio: A prefeitura municipal de Baturité.
Artigo 13º. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da corrida.
Artigo14º. Os (as) atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual
suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade
para a Comissão Organizadora.

Capítulo II – PREMIAÇÃO POR CATEGORIA DE LOCALIDADE
A premiação total em dinheiro será de R$ 4.000,00 segue Sua ordem abaixo:

( A ) vale dos candeias não terá faixa de categoria ( B ) maciço de Baturité não terá faixa de categoria ( c )
Fortaleza ou outras cidades fora desta ordem será uma só com categorias ( D ) Mulheres do maciço de Baturité, sem
categoria (E) Mulheres de Fortaleza ou outras cidades fora desta ordem será com categorias de idade.
Maciço de Baturité, atletas do sexo masculinos: Primeiro lugar R$ 200,00/ Segundo lugar R$ 120,00/ Terceiro
lugar R$ 80,00/ Quarto lugar R$ 60,00/ Quinto lugar R$ 40,00.
Maciço de Baturité, atletas do sexo femininos: Primeiro lugar R$ 200,00/ Segundo lugar R$ 120,00/ Terceiro lugar
R$ 80,00/ Quarto lugar R$ 60,00/ Quinto lugar R$ 40,00.
Atletas do vale dos candéias: Primeiro lugar R$ 200,00/ Segundo lugar R$ 120,00/ Terceiro lugar R$ 80,00/ Quarto
lugar R$ 60,00/ Quinto lugar R$ 40,00.
A premiação para a categoria maciço de Baturité de homens e mulheres será geral sem categoria de idade, receberam
dinheiro e troféu até o 5º lugar, já os de Fortaleza ou outras cidades receberam dinheiro e troféu até o 1º e 2º lugar, 3º
lugar somente o troféu.

Capítulo III – PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS DE IDADE
1º categoria: De 16 a 29 anos - Primeiro lugar: R$ 80,00 e troféu/ Segundo lugar: R$ 50,00 e troféu/ Terceiro lugar:
Somente troféu;
2º categoria: De 30 a 39 anos - Primeiro lugar: R$ 80,00 e troféu/ Segundo lugar: R$ 50,00 e troféu/ Terceiro lugar:
Somente troféu;
3º categoria: De 40 a 49 anos - Primeiro lugar: R$ 80,00 e troféu/ Segundo lugar: R$ 50,00 e troféu/ Terceiro lugar:
Somente troféu;
4º categoria: De 50 a 59 anos - Primeiro lugar: R$ 80,00 e troféu/ Segundo lugar: R$ 50,00 e troféu/ Terceiro lugar:
Somente troféu;
5º categoria: De 60 anos a cima – primeiro e segundo lugar: 80,00 e troféu segundo lugar :R$ 50,00 e troféu/
Terceiro lugar: Somente troféu.

Capítulo IV – PREMIAÇÃO GERAL
Atletas do sexo masculinos: 1º Colocação: R$ 300,00 e troféu/ 2º Colocação R$ 200,00 e troféu/ 3º Colocação R$
100,00 e troféu.
Atletas do sexo feminino: 1º Colocação: R$ 300,00 e troféu/ 2º Colocação R$ 200,00 e troféu/ 3º Colocação R$
100,00 e troféu.
Capítulo V - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 14 º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirigidas pela Comissão Organizadora de forma
soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Artigo 15 º. 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.

Termo de Responsabilidade

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, declaro para os
devidos fins de direito que: estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta prova e
estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar essa atividade
física.
16 º. 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 Vetor Esportes
LTDA. (Vetor Esportes), seus organizadores, 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. A ( ) vale dos candeias/ B ( ) maciço de Baturité não terá faixa de categoria/
C ( ) Fortaleza ou outras cidades fora desta ordem será uma só, com categorias/ D ( ) Mulheres do
maciço de Baturité/ E ( ) Mulheres de Fortaleza ou outras cidades fora desta ordem será uma só, com
categoria.
Nome do Atleta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Data de nascimento: ----------/-------/---------Documento CPF OU RG: ----------------------------------------------valor da inscrição: R$ 20,00 mas um quilo de alimento não perecível
Assinatura do atleta ou responsável: --------------------------------------------------------------------------José Antônio Viana da Silva (Toinho da Serra)
Tel: (85) 9 9999-5028 / (85) 9 8842-4781
Email: toinhofaztudo@hotmail.com

