REGULAMENTO
GUARAMIRANGA 2013
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1- A largada da Corrida de Guaramiranga será dada às 8h00min horas
do dia 24 de agosto de 2013, com qualquer tempo, na avenida
•
principal, na cidade de Guaramiranga - CE.
•
a) A prova será realizada em trêis percursos: 2,5km, 5 km e 10 km.
2- A Corrida de Guaramiranga será disputado na modalidade individual •
masculina e feminina.
•
a) A classificação será dada, portanto, individualmente.
b) A inscrição e a classificação na prova serão feitas nas seguintes
•
categorias:
2,5km- Participação
•
5 km- Geral Masculino e Feminino (5 primeiros lugar)
•
10 km – Geral Masculino e Feminino (5 primeiros lugar)
3- A prova terá a duração máxima de duas horas. O atleta que não
estiver dentro do tempo projetado será convidado a se retirar da
prova.
4- Para efeito de premiação, serão destinadas medalhas a todos os
atletas que completarem a prova e trofeu aos 5 primeiros de cada
categoria.
5- Para efeito de sorteio de uma PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL
somente concorrerão os atletas que completarem a prova e que
depositarem o picote do seu número de peito na urna logo após
receber medalha junto ao pórtico de chegada.
O sorteio será realizado às 10h00min horas na praça principal da
cidade. O Atleta sorteado terá 5 minutos para se apresentar com o

número
chamado, caso não esteja presente, será efetuado um novo sorteio.
6- As inscrições são limitadas a 1500 (um mile quinhentos) atletas,
devendo ser feitas na Studio Master Fitness - Rua Des. Leite
Albuquerque, 1.100 - Aldeota –
Fone (85) 3263.8888,.
As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem
aviso prévio, caso o limite de 1500 atletas seja alcançado.
a) O preenchimento incorreto da ficha de inscrição acarretará na
invalidação do resultado da prova.
b) O número do atleta é pessoal e intransferível.
7- O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante
desista da prova.
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8- A entrega dos kits de corrida será feita da seguinte forma:
:22/08/13 Entrega dos Kits
•
De 08h00minh as 18h00minh
•
Local: Mercadinhos São Luiz- Parque do Cocó
Endereço: Av. Engenheiro Santana Jr, Nº 3.000 - Cocó - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3263.8888
a) O participante que não retirar o seu kit na data e horário acima
estipulado ficará impedido de participar da prova e perderá o direito
ao kit.
b) O kit de corrida é composto pela sacola, número de identificação,
camiseta de prova, chip descartável e brindes dos patrocinadores.
9- Os atletas deverão estar nos locais de suas largadas com, pelo
menos, 30 minutos de antecedência, quando serão dadas as instruções
finais.
10- O atleta deverá observar o trajeto da prova, e não terá nenhum
tipo de auxílio para alcançar vantagem.
11- É obrigatório o uso do número de identificação no peito e CHIP.
Qualquer alteração do número implicará na desclassificação do atleta.
12- Haverá serviço de assistência médica por todo o percurso para
qualquer tipo de emergência envolvendo os inscritos na prova.
a) A segurança será garantida pelos órgãos competentes e haverá
fiscais para orientação dos participantes.
13- Serão colocados à disposição dos participantes sanitários apenas
na região da largada/ponto de água no 2,5 km / ponto de água no 5,0
km / ponto de água no 7,5 km / chegada da prova.
14- A idade mínima para o atleta participar da prova na modalidade
individual é de 18 anos, completos até o dia da inscrição.
18- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela
comissão organizadora de forma soberana e irrevogável,
não cabendo recursos a essas decisões.
19- A corrida acontecerá com qualquer tempo, podendo ser cancelada

caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física
dos participantes e/ou espectadores.
a) O participante que não retirar o seu kit na data e horário acima
estipulado ficará impedido de participar da prova e perderá o direito
ao kit.

