
3ª Corrida de São Sebastião 
( Maranguape, 25/01/2015 - 6Km ) 

 
 
 

OBJETIVO:  
 
A 3ª Corrida de São Sebastião tem como objetivo principal, despertar o interesse da prática desportiva 

aliada ao bem estar entre os cidadãos, buscando a integração da população e contribuindo com a difusão do 

esporte junto à comunidade de Maranguape, através da realização de um EVENTO ESPORTIVO. 

 
ABRANGÊNCIA: 
 
 A 3ª Corrida de São Sebastião irá abranger corredores dos sexos masculino e feminino que tenham acima 

de 12 anos completos até o dia da prova, mas terão que ter autorização dos pais. 

 
DA PROVA: 
 

Promovida pela FITEC e Prefeitura Municipal de Maranguape. A largada será às 8h da manhã do dia 

25/01/2015, em qualquer condição de tempo. O percurso terá aproximadamente 6 km, com subidas leves e 

97% no asfalto. A largando e chegada será em frente à Praça Capistrano de Abreu, centro de Maranguape. 

 

Categorias etárias masculinas: 
 

A (12 – 17 anos) 

B (18 – 34 anos) 

C (35 – 44 anos) 

D (45 – 54 anos) 

E (55 acima) 

 

Categorias etárias femininas: 
 
F (12 – 34 anos) 

G (35 – 44 anos) 

H (45 acima) 

 

DAS INSCRIÇÕES: 
 

As inscrições serão feitas até o dia 18/01/2015, ou até quando existirem vagas, limitadas a 600 atletas. A 

taxa de inscrição será de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), e poderão ser feitas nos locais abaixo: 
 

01) Maranguape: Loja Júnior Esporte (Antiga Sport Show), Rua Coronel Joaquim Sombra, nº 129 Centro, 

das 08h às 18h, de segunda a sábado. 
 

02) FITEC: Rua Major Agostinho, nº 290 / Centro No horário das 09 às 16hs, de segunda à sexta. 
 

03) Site Portal do Corredor, cadastro com pagamento bancário ( PJ ), www.portaldocorredor.com.br 
 

04) Site Caprius. cadastro com pagamento bancário ( PJ ), www.caprius.com.br 
 

05) Plus Academia: Rua Nelson Coelho, 60 (por trás da Ypioca da Washington Soares). Basta seguir 1,7km 

na estrada da Lagoa Redonda, Av. Prof. José Arthur Carvalho, até a esquina do Posto de combustível Maral. 

Fones: (85) 3476.9455 ou 9842.0578. (OBS: Atletas que fizerem a inscrição presencial na Plus Academia terão 10% 

de desconto no primeiro mês em qualquer modalidade interna da academia, exceto para alunos já matriculados). 



 

Para a inscrição de atletas de Maranguape, será exigida comprovação através do título de eleitor e / ou 

comprovante de residência no município. 
 

De acordo com o Estatuto do Idoso, todos os atletas com idade igual ou superior a 60 anos, terão 50% de 

desconto no valor da inscrição, a comprovação da idade deverá ser feita pessoalmente pelo atleta, com 

documento em mãos, durante a inscrição e entrega dos kits. 

 

ENTREGA DE KITS: 
 

- Atletas inscritos em Maranguape, receberão o kit (camisa e número), na sede da FITEC em Maranguape, 

das 08h 30min às 16:00 h, nos dias 22 e 23. No dia 24 a entrega será feita das 09 às 11:00 da manhã. 
 

- Os atletas inscritos em Fortaleza, receberão o kit (camisa e número) na Loja Caprius, dias 23 e 24/01, 

horário comercial. Av. Senador Virgílio Távora, 1461, loja 02, fone: (85) 3224.7952. 
 

OBS: Para receber o kit, o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição ou documento pessoal com 

foto (RG, CNH, etc...). O mesmo procedimento vale para a retirada de kit de terceiros. 

 

DAS PUNIÇÕES: 
 

O atleta será desclassificado da corrida, quando: 
 

01) Repassar indevidamente o seu número de peito ou chip para outro atleta, causando danos a terceiros. 

02) Escapar antes do apito de largada 

03) For flagrado recebendo qualquer ajuda motora no percurso. 

04) Ultrapassar no funil de chegada. 

04) Empurrar, cortar caminho, destratar atletas, público e organizadores durante a prova. 

 

OBS: O atleta que não estiver devidamente inscrito na corrida e for flagrado (foto ou vídeo), correndo com o 

número de peito ou chip de outro atleta, poderá ser impedido de inscrever-se em todas as corridas de 

Maranguape em 2015 (7 provas), após análise dos organizadores e FCAt (Federação Cearense de Atletismo).  
 

Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito a equipe organizadora da prova, até 

15 minutos após a divulgação do resultado oficial, acompanhado da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) em 

espécie, os quais serão devolvidos caso seja deferido o recurso. A organização, patrocinadores e parceiros 

não se responsabilizam por qualquer perda de material sofrida pelo atleta durante a prova. 
 

Ao inscrever-se no evento, o atleta: assume que conhece e concorda plenamente com o regulamento da 

corrida: disputa a prova por livre e espontânea vontade; assume total responsabilidade pelos dados pessoais 

fornecidos; assume que está em boas condições de saúde e apto para a conclusão do percurso; isenta os 

organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade, em seu nome e de seus herdeiros; autoriza a 

utilização de suas imagens para a promoção do evento por tempo indeterminado. 
 

 

 



DAS PREMIAÇÕES: 
 
Serão premiados com troféus e dinheiro os 3 (três) primeiros colocados no geral e categorias, masculino e 

feminino. A solenidade de premiação terá início logo após a prova, com divulgação no serviço de som. 

  

a) Receberão prêmio em espécie no valor de: R$ 350,00; R$ 200,00; R$ 150,00; os três primeiros colocados 

no geral, masculino e feminino, respectivos ao 1º, 2º e 3º lugar. 

 

b) Receberão prêmio em espécie no valor de: R$ 70,00; R$ 50,00; R$ 30,00; os três primeiros nas 

categorias masculino e feminino, respectivos ao 1º, 2º e 3º lugar. 

 

Os atletas premiados na classificação geral não entrarão na premiação por categoria. Os participantes que 

concluírem a prova dentro do tempo de 1:00 h receberam medalha de participação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

01) Haverá unidade móvel para atendimento médico na largada e chegada. (O atendimento médico de 

emergência será efetuado em hospitais da rede pública). 
 

02) Serão disponibilizados pontos de hidratação no percurso e na chegada. 
 

03) A premiação em espécie será feita no mesmo local da entrega dos troféus e, para recebê-la o atleta 

deverá apresentar o RG e ou CPF no ato do pagamento. 
 

04) Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final. 
 

05) Serão oferecidos banheiros químicos separados por sexo na Praça Capistrano de Abreu. 
 

06) O tamanho da camisa poderá ser único ou fracionado entre P, M e G, a critério da organização.  
 

06) A organização não disponibilizará o serviço de guarda-volumes. 

 

 

RESULTADO E DIVULGAÇÃO: 
 

O resultado e matéria especial da corrida serão divulgados no site: www.portaldocorredor.com.br  

 

 

 
 
MAIORES INFORMAÇÕES COM OS ORGANIZADORES DO EVENTO: 
 

- FITEC: 3341.2219 

- Márcio Machado: 8556.6155 

- Sérgio Ricardo: 8676.4640 

- Eliziário Maia: 8888.9668 


