
 
 

REGULAMENTO 

Art. 1º A 3ª Mini Maratona de Sobral tem como objetivo promover a prática esportiva na cidade de Sobral, através da 
difusão, do estimulo e do intercambio entre os corredores de rua do nosso estado e de outros estados da federação. A 
prova será realizada em conformidade com as normas exigidas pela  confederação brasileira de atletismo (CBAT). Pelo 
qual será aferido o percurso de 10 km. Dentro da Mini Maratona teremos também a realização da CORRIDA CIDADE 
DE SOBRAL (5KM). 

Art. 2º. A  3ª Mini  Maratona de Sobral terá o percurso de: 10 km, sendo realizada no dia  11 de agosto de 2013, com 
inicio às 06:30 h.. para mulheres e 06:35 h. para homens em geral, em qualquer condição de tempo. E, terá a sua 
largada pontualmente no horário pré-estabelecido. 

Art. 3º. Para se determinar faixa etária, levar-se-á em consideração exclusivamente o ano de nascimento do atleta. 

Art. 4º. A prova terá duração máxima de 01h 46min (uma hora e quarenta e seis minutos), após esse tempo o 
participante que se encontrar no percurso será convidado a retirar-se da competição. Caso o atleta se negue a deixar a 
competição, será de sua inteira responsabilidade o que vier a lhe causar dano 

§ Parágrafo único. Fica determinado que o atleta não será classificado em hipótese alguma, quando da sua conclusão 
da prova com tempo àcima do tempo limite estabelecido pela coordenação da prova. ou seja, não receberá prêmios, 
aquele atleta que completar a prova ácima de: 01h 46m! 

Art. 5º. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. O atendimento médico de emergência será 
efetuado na rede pública. Mediante um primeiro atendimento pelos médicos socorristas do SAMU, que conduzirá o 

enfermo a um hospital mais próximo do evento. 

Art. 6º. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes, e haverá monitores para a orientação dos 

participantes. 

Art. 7º. Será colocada a disposição do atleta, sanitários e guarda volumes além de alojamento para os 40 
(quarenta) atletas solicitantes. 

Art. 8º. A organização não recomenda que sejam deixados valores no guarda volumes. (tipo relógio, roupa o acessório 

de alto valor, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques, cartões de crédito e etc. 

Art. 9°. A organização da 3ª Mini Maratona de Sobral não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda 
volume, por se tratar de um serviço de cortesias, vale salientar que todo volume deixado será devidamente lacrado para 
que seja evitado qualquer tipo de desvio. 

Art. 10º. Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qualquer que 
seja o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura venham a sofrer. Durante a 
participação na prova. 

Art. 11º. Recomendamos uma rigorosa avaliação médica previa, a todos os participantes. Pois, é de inteira 
responsabilidade do próprio atleta, qualquer ocorrência médica. Uma vez que esta prova não formou nenhum seguro, ou, 
contrato médico hospitalar. 

Art. 12º. É proibido pular a grade (baia) para entrar na pista na concentração que antecede à largada, sob pena de ser 
desclassificado. Haverá, inclusive, fiscais de prontidão anotando irregularidades desse porte. O atleta deverá observar o 
trajeto, não sendo permitido nenhum meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou utilizar atalhos. A não-
observância destas regras causarão a desclassificação do atleta infrator. A cada quilômetro haverá um FISCAL anotando 
irregularidades. 

Art. 13º. O atleta que fizer uso de meios citados no artigo anterior, será obrigado a devolver o seu prêmio, caso tenha 
contra ELE qualquer flagrante por parte dos fiscais de prova, que Contestarão Formalmente a classificação mediante 
comprovação de ato ludibrinosos. Ou seja, ato infracional. 

 



 

 

Art. 14º. As organizações da prova bem como seus patrocinadores não se responsabilizam  por prejuízos ou danos pelo 
atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do atleta. 
Art. 15º.  Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito (formulários) em no 
máximo até 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado geral, mediante pagamento de taxa equivalente a U$$ 100 
(cem dólares americanos - câmbio do dia). 
Art. 16º.  O participante da 3ª Mini Maratona de Sobral, cede todos os direitos de utilização de imagem, renunciando 
assim em favor da prova! 
Art. 17º.  Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questão de segurança, climáticas, vandalismo, 
jurídicas e/ou motivos de força maior! Sem aviso prévio e sem ressarcimento de valores pago por inscrição, patrocínio, 
doação, etc. 
Art. 18º. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma Soberana, 
não cabendo recurso à estas decisões! 
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Art.20º. Os atletas devem participar da prova em qualquer uma das seguintes  

categorias: 

GERAL MASC./FEM. 

 *Swrão 

descontados 3% 

para nota fiscal de 

serviço! 

1º LUGAR 

2º LUGAR 

3º LUGAR 

4º LUGAR 

 R$ 1.100,00 + TROFÉU 

 R$   700,00 + TROFÉU 

 R$   600,00 + TROFÉU 

 R$   500,00 + TROFÉU 

 R$   400,00 + TROFÉU 

    

M1 10a 20 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + troféu 

F1 10 a 19 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M2 21 a 24 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

F2 20 a 29 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M3 25 a 29 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

F3 30 a 39 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M4 31 a 34 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

F4 40 a 49 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M5 35 a 39 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

F5 50 a 59 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M6 41 a 44 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

F6 60 a + anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

M7 45 a 49 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

 **SERÃO DESCONTADOS 3% DO VALOR TOTAL  DE  

TODAS AS PREMIAÇÕES, PAR FINS DE NTOA FISCAL 

DE SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA DE SOBRAL –CE. 

M8 51 a 54 anos 1º lugar 

2º lugar 

 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

TOTAL DE PRÊMIOS EM DINHEIRO=  R$ 11,360,00 

R$  4.760,00 NAS CATEGORIA POR FAIXA DE IDADE!!! 

R$  6.600,00 NO GERAL AOS CINCO MELHORES!!! 

    

M9 55 a 59 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

    

M10 60 a 69 anos 1º lugar 

2º lugar 

R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

    

M11 70 + anos  R$ 200,00 + troféu 

R$   80,00 + trofeu 

    

5Km Geral:(masc./fem.) 1º lugar 

2º lugar 

3º lugar 

Troféu 

Troféu 

Troféu 

    

  

 



 

GERAL_ Todo e qualquer  atleta que  se enquadrar em uma das  categorias acima participará da competição, dando-lhe 
o direito de competir tanto no GERAL; masculino e feminino, quanto por FAIXA DE IDADE, definida neste regulamento! 
01 = À Direção Técnica da prova é reservado o direito de incluir em qualquer pelotã os atletas especialmente convidados 
que não se enquadrem em nenhum dos itens anteriormente citados. 
02 = Todas as Mulheres largarão juntas num mesmo pelotão, podendo ser dada a largada 10 minutos antes do previsto, 
para todas! Podendo competir; tanto no geral feminino quanto por faixa de idade! 
03 = A idade mínima de participação é de 15 anos, isto é, nascidos até 1998 (MEDIANTE AUTORIZAÇÃO POR 
ESCRITO POR UM MAIOR DE IDADE), que seja seu responsável legal. E, a data limite para definição de categorias é 
31 de dezembro de 2013. 

 

INSCRIÇÕES E LIMITES. 

Art.21º. A inscrição do Atleta deve observar os seguintes critérios: 
01)  As inscrições serão limitadas a 600 atletas (podendo ser estendidas a 700 inscritos), tendo o seu início no dia 02  de 
junho de 2013 às 08:00 horas e o encerramento no dia 05 de agosto 2013 ás 17:00 horas não pretendemos prorrogar. 
Outrossim, quando atingirmos o número máximo de inscritos, (não ultrapassando a primeira semana do mês de agosto 
de 2013). Podendo ser antecipado o seu encerranebto de acordo com o total de inscritos, assim, sendo atngido o limite 
máximo. 

 

02) O custo da inscrição é de R$ 32,00 (trinta e dois reais) através de depósito bancário identificando o nome e CPF do 
atleta e, de R$ 36,00 (trinta e seis reais ) quando for paga por meio de boleto bancário (pago até a data do vencimento 
em toda rede bancária). Vale lembrar que este boleto terá validade de dois (02) dias corridos e será emitido pela 
CAPRIUS EVENTOS. 

03) Na ficha de inscrição, o atleta participante deverá preencher todos os dados, sem abreviaturas e com letras bem 
legíveis ou, digitada! 
 

04) Não haverá reembolso do valor da inscrição paga por parte da Organização, seus patrocinadores ou 
apoiadores, por qualquer que seja o motivo! 

FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

Art. 22º Somente serão aceitas as inscrições realizadas através dos sites aqui citados: 

1_ www.caprius.com.br 2_ www.minimaratonadesobral.webnode.com.br 3_pela coordenação da prova situada a rua 
coronel josé inácio nº 81 centro, Sobral Ceará. *Informações: (88) 8803.3136 / 9689.7106 / 9206.4062 / 3695.5376 ou, 

nas corridas onde estiver um representante legal do evento. 

Art. 23°. É considerado inscrito a atleta após ser confirmado o depósito do valor de  R$ 32,00 (trinta e dois reais) ou 
pagamento de boleto de R$ 36,00 (trinta e seis  reais ) efetuado da seguinte forma: 01_ O valor de inscrição será 

considerado para a data de pagamento do deposito ou do boleto bancário, não da data de preenchimento da ficha. 

02.*** Não Serão aceitos pagamentos por caixa expresso, caixa eletrônico. omente no caixa normal. E, com o CPF 

original de cada atleta inscrito. (pois este é o documento que conforma cada inscrição). 

03. Para inscrições feitas através do blog, o atleta deve apresentar o comprovante de deposito bancário, em original, no 

momento da entrega do kit de corrida, além, de um documento original com foto. 

04.Somente serão aceitos comprovantes de depósitos originais com a devida autenticação da instituição bancária, 

cobradora. 

05. É de suma importância todo atleta inscrito informar um e- mail do boleto bancário 

http://www.caprius.com.br/
http://www.minimaratonadesobral.webnode.com.br/


 

 

                                               RETIRADA DE KIT. IDENTIFICAÇÃO E CHIP ELETRONICO 

Art. 24º para receber o kit, o atleta deverá observar as seguintes normas: 

01 – A entrega será feita nos dias: 09 e 10/08/2013. Na TENDA MONTADO NO ARCO DO TRIUNFO DE SOBRAL 

NO MESMO LOCA DA LARGADA A PARTIR DÁS 08:00H às 17:00H 

02 – não serão entregues kits no dia da prova tão pouco chip. 

03 – para retirar o kit do atleta é necessário apresentar: 

Documento de identidade (original) 

Comprovante de pagamento da inscrição original: boleto bancário, recibo de deposito ou protocolo de 

inscrição feito nas provas pelo Sr. Markselmo Ramos Sampaio. (não serão aceitas cópias em hipótese 

nenhuma). Este comprovante será retido no momento da entrega do kit. 

Com o kit o atleta recebe um numero de peito, um chip eletrônico uma camisa, uma mochila divulgativa e 04 
broches para a fixação do número. Confira sempre o seu kit no momento do recebimento. 

Art. 25º. O numero de peito deverá estar fixado de forma visível na frente da camiseta, durante a prova. 

Art. 26º. O chip eletrônico deverá ser fixado no cadarço do tênis de qualquer um dos pés, na posição vertical a 

orientação da embalagem. 

Art. 27º. Ao final da prova, os participantes deverão trocar obrigatoriamente o chip pela medalha de 

participação. Sob pena de ter que pagar pelo extravio a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Há menos 

que seja descartável. Neste caso não será necessário a sua devolução. 

Art. 28º Na hora da retirada do kit e chip, o atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitos 

reclamações cadastrais depois da retirada do chip. 

Art. 29º. O numero de peito não pode ser mutilado, pois implicará na desclassificação do atleta. 

Art. 30ºNão haverá acumulo de premiação, ou seja, o atleta que competir na categoria de Sobral e, se 

classificar no geral não entra na referida categoria, nem na faixa etária e assim por diante. 

PENALIDADES 

Art. 31º Serão desclassificados todos os atletas que se enquadrarem nos itens abaixo: 

Não percorrer rigorosamente o percurso, descumprindo o determinado pelo balizamento da prova; 

Atalhar o percurso subindo em calçadas ou terrenos vazios encurtando o trajeto determinado; 

Dificultar o participante na prova de outro atleta, 

Não entregar o chip na área de chegada 

Ultrapassar dentro do funil outro atleta 

For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza – corredor realizando o acompanhamento de atletas com o 

objetivo de dar, caracterizando “pace”. (HAVERÁ FICAIS A CADA QUILÔMETRO) 



 

Crrer sem camiseta ou camisa ao longo do o percurso; 

Cruzar a linha de chegada sem o numero de peito; 

Apresentar durante a prova conduta anti-desportiva, comprovada pela direção da prova; 

Invadir a área do pelotão de elite, antes da largada da prova, 

Pegar carona de veículos, bicicleta ou similares em qualquer trecho do percurso; 

Encobrir o numero de peito e ou nome do patrocinador (mutilando-o ou afixando-o em outro local); 

Escapar da saída da prova antes do inicio oficial (buzina gás); 

Correr com o numero de peito ou chip de outro atleta; 

Desrespeitar qualquer integrante da organização da prova; 

Será delimitado dentro da cidade de Sobral, por suas ruas e avenidas vide mapa em anexo, aferido apenas para 
10 km. 

ART. 32º O percurso da 3ªMini Maratona de Sobral, terá sua medição oficializada pela CBAT (confederação 
brasileira de atletismo) e será balizada a cada quilometro com placa indicativa em letra bem legível.  A cada 3 
km a partir da largada, haverá posto de abastecimento de água gelada para todos os atletas. Haverá na largada 
04 (quatro) banheiros químicos destinados exclusivamente a atleta  

Art. 33 os casos omissos e irregularidades contrárias a este regulamento serão julgados pela Direção da prova. 

Art. 34  De acordo com o limite máximo de 1500 atletas inscritos, será sorteada uma MOTO BIS 0KM entre os 
atletas que completarem a prova no tempo máximo estabelecido! Vale salientar que só haverá o sorteio da 
moto mediante o total atingido de hum mil e quinhentos atletas. 

DA COORDENAÇÃO  GERAL. MAKSELMO RAMOS SAMPAIO( COORDENADOR GERAL) SOBRAL-CE,23/01/2013. 

 


