Regulamento: 6ª Corrida e Caminhada SINDPRF-CE
1 - A 6ª Corrida e Caminhada SINDPRF-CE será realizada em Fortaleza, no dia 18/08/2013, domingo, em comemoração aos 21
anos de fundação do SINDPRF-CE e 85 anos de criação da Polícia Rodoviária Federal.
2 - A 6ª Corrida e Caminhada do SINDPRF-CE será promovida pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do
Ceará com o apoio da Federação Cearense de Atletismo.
3 - A corrida será realizada sob qualquer condição climática, salvo casos excepcionais, com percurso de 5km, com concentração,
largada e chegada na Sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, localizada na BR 116, km 06, Bairro Cajazeiras.
4 - A largada da corrida acontecerá às 7h.
5 - A idade mínima para participação na corrida será de 12 anos.
6 - Para determinar a idade, levar-se-á em consideração a data de nascimento do atleta, no dia da corrida.
7 - As inscrições poderão ser feitas entre os dias 10/07 e 12/08, ou até o limite de 800 vagas, nos locais abaixo:
A) Sede do SINDPRF-CE, Rua Margarida de Queiroz, 07, bairro Cajazeiras. Fone (85) 3279-2848 ou 3279-7852 (8h às 12h e
13h às 17h, segunda a sexta-feira).
B) On-line, pelo site www.caprius.com.br ou promocionais com vagas limitadas através do site www.portaldocorredor.com
C) Shopping Casa Rosada, Loja Camaleão, Rua Paula Rodrigues, 260, loja 05, bairro de Fátima, Fone (85) 3227-5684 (9h
às 18h, segunda a sábado).
D) Marquinhos do Coco, Aterro da Praia de Iracema, em frente ao Boteco Praia.
8 - O valor da inscrição é de R$ 30,00 (trinta reais), sem direito a ressarcimento. Inscrição on-line, acrescentar a taxa de
comodidade.
9 - De acordo com o estatuto do idoso, os atletas com mais de 60 anos, masculino e feminino, terão direito a 50% de desconto
na inscrição.
10 - Os Policiais Rodoviários Federais do Ceará, sindicalizados, serão isentos da taxa de inscrição.
11 - A entrega dos kits será feita nos seguintes dias, horários e locais:
A) Dia 16 de agosto (sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h) e dia 17 de agosto (sábado, das 8h às 15h) na sede do
SINDPRF-CE.
12 - Não serão entregues kits em outros locais, diferentes dos indicados no regulamento. O recebimento do kit por outra pessoa
só poderá ser feito mediante procuração acompanhada de cópia de identidade do atleta inscrito e comprovante de inscrição.
13 - Todos os atletas inscritos receberão um kit básico contendo os seguintes itens: numeração de peito, camisa e sacola.
14 - Atletas que não estiverem com o número de peito poderão participar da corrida, no entanto, serão convidados a se
retirarem do percurso antes da chegada, não tendo o direito aos benefícios e regras do regulamento.
15 - A organização da corrida não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que possa ocorrer com um atleta que não
esteja devidamente inscrito no evento.
16 - Haverá o serviço de atendimento médico de emergência em ambulância para os primeiros socorros ou encaminhamento
para uma unidade de saúde mais próxima, pública ou privada, caso seja necessário.
17 - Ao preencher a ficha de inscrição o atleta declara que aceita e acata totalmente o regulamento da corrida, declarando-se
apto para participar da mesma devendo consultar seu médico antes do evento.
18 - O percurso da corrida, de 5 km, será calculado via imagem de satélite e GPS, com uma margem mínima de erro, e será
realizado em um trecho da BR 116 com “excelente” asfalto, em percurso de ida e volta. No retorno principal, cada atleta
receberá uma pulseira que deverá ser colocada no braço e exibida durante a chegada.
19 - Ao inscrever-se na corrida, o atleta cede automaticamente e gratuitamente o seu direito de imagem para a promoção do
evento na internet ou em campanhas publicitárias realizadas pelos organizadores do evento.

20 - A cronometragem da corrida será manual e filmada.
21 - A corrida terá uma duração máxima de 1h 30, sendo o percurso da BR 116 liberado para os veículos após às 8h30min, ou
antes, caso todos os participantes já tenham concluído os 5 km.
22 - Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação pela Comissão
Organizadora do evento.
23 - Todos os corredores que concluírem o percurso receberão uma medalha de participação e um kit especial com frutas e água
gelada para hidratação, durante e após a corrida.

24 - PREMIAÇÃO GERAL (R$ 1.200,00)
1º Geral: Masculino e Feminino -R$ 300,00 + Troféu
2º Geral: Masculino e Feminino -R$ 200,00 + Troféu
3º Geral: Masculino e Feminino -R$ 100,00 + Troféu
Categorias etárias, 1º, 2º, 3º, Masculino e Feminino: Medalha especial
* Não haverá em nenhuma hipótese acumulo de premiação.
Categorias etárias: (12-24); (25-34); (35-44); (45-54); (55-64); (65-74); (75 acima).
25 - O atleta que não estiver presente no momento da premiação terá até o dia 06/09/2013, para retirar o seu prêmio da sede
do SINPRF-CE, junto à Diretoria Financeira.
26 - Os critérios de premiação e categorias dos Policiais PRF, serão divulgados internamente.
27 - Após a premiação da corrida será feito o sorteio de diversos brindes entre todos os atletas devidamente inscritos que
estiverem presentes no local, não havendo segunda chamada dos números sorteados.
28 - O resultado da corrida,
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29 - Qualquer contestação sobre o resultado da corrida deverá ser comunicada imediatamente aos coordenadores do evento
antes da solenidade de premiação. Em caso de dúvidas, poderão ser utilizados recursos manuais e filmagem da chegada para
qualquer esclarecimento.
30 - Casos omissos serão analisados pela coordenação da prova e promotores do evento, que se pronunciarão nos dias
subseqüentes em decisão final.
31 - Contatos: SINDPRF-CE (3279.2848) / Sr. Erivaldo (8616.6682) / Srª Taís (8616.6680).

“ Não perca esta oportunidade de acelerar em plena BR-116 ”

Garanta já a sua vaga !

