Realização:

Organização & Arbitragem

REGULAMENTO
A 3ª Corrida do trabalhador tem como principais objetivos: O lazer, qualidade de vida, saúde e
desenvolver o atletismo da região do Cariri e do Estado do Ceará.
1. Das Inscrições:
1.1 As inscrições serão limitadas a 300 (Trezentos ) atletas, e poderão ser feitas no período de 04 de abril de
2016 a 26 de abril de 2016 no valor de 20,00 pago no ato inscrição
1.2 Comerciários com a carteira do Sindicato dos Empregados no Comercio de Juazeiro do Norte atualizada
esta isento da taxa de inscrição.
1.3 Pessoas com 60 anos completo tem desconto de 50% na inscrição.
1.4 As inscrições poderão ser feitas na loja da Juartes, no Cariri Gardem Shopping piso térreo, no horário
das 10:00 as 21:00, na cidade de Juazeiro do Norte-CE e no Sindicato dos Empregados no Comercio de
Juazeiro do Norte, na Rua do Cruzeiro nº 1119 , Bairro São Miguel.
1.5 O atleta só poderá fazer sua inscrição na categoria comerciário ( masculino e feminino) com sua carteira do
Clube dos Comerciários atualizada.
1.3 Na inscrição o atleta deverá preencher a ficha em todos os campos solicitados, com letra legível e sem
abreviaturas. Para retirada do KIT apresentar um dos seguintes documentos de identificação: RG, CPF ou
carteira de habilitação, e se for menor de idade sua ficha deverá ser assinada pelo seu responsável legal maior
de idade, que devera apresentar documento de identificação.
1.4 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
a) Disputará a 3ª Corrida do trabalhador por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele atleta e de seus
herdeiros, declarando ainda que está saudável e treinou apropriadamente para a prova. b) Está ciente de que
devem consultar médico e professor de Educação Física, especializado em preparar atletas para competições,
em especial, corridas de rua. c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios eletrônicos. d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja
inscrito oficialmente, devendo portar o número no peito. e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou
final da competição deverá ser feita, por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua
divulgação pagando uma taxa de 50,00.
b)É obrigatório o uso da CAMISETA. Caso o atleta não usar a camiseta será desclassificado.
Paragrafo Único. Não serão feitas inscrições no dia da competição e nem troca de categoria.
2. ENTREGA DE KIT, IDENTIFICAÇÃO
2.1 -a) A entrega do kit será efetuada somente no Clube de Atletismo Sementes das Pistas na Rua das Flores,
457, no dia 29 de abril das 14: as 17:00 e dia 30 de abril 2016 de 8: as 12:00hs.
b) Para a retirada do Kit será necessário apresentar:
- Documento de Identificação, RG, CPF ou carteira de habilitação.
Obs. 1. O atleta receberá um número de peito que deverá ser afixado na parte frontal da camiseta durante a
corrida.
3. DA COMPETIÇÃO
3.1 A 3ª Corrida do trabalhador realizar-se-á: dia 01 de maio / 2016 (Domingo)
3.2 Percurso da corrida 7km - Largada da Av. Deputado Duarte Junior/ Av. Virgílio Távora, Av. Manoel
Coelho de Alencar, Retornando na Av. Castelo Branco ( bairro Betolândia) na Av. Manoel Coelho de
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Alencar, Av. Virgílio Távora, Contorna a praça do Aeroporto e a chegada no Clube dos Comerciários na Av.
Deputado Duarte Junior.
3.3 Horário da Concentração dos Atletas: 6:30h
3.4 Horário da Largada: 7:30h.
3.5 Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso; / Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número de identificação; / - Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva; / - Pegar
carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida; /- Escapar da saída da prova, antes do
seu inicio oficial.
3.6 A competição será finalizada após 0:30 minutos após a chegada do 1º (primeiro) Colocado.
4. PREMIAÇÃO
4.1 Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação.
4.2 Medalhas para todos os atletas que completarem a prova (300 conforme limites de inscrição).
4.3 Serão premiados com Troféus os 1º ,2º e 3º lugares geral masculino e feminino e geral Comerciário
masculino e feminino e nas categorias masculino e feminino.
4.4 O atleta será premiado em uma ÚNICA categoria, não poderá acumular premiações.
Premiação Troféus para 1º - 2º -3º
Masculino Geral / Feminino Geral

Categorias Masculino Nascidos em:
Cat. 01 - Comerciário ( aberto)
Cat. 02 - 15 A 19 ANOS ( 2001 a 1997 )
Cat. 03 - 20 A 29 ANOS ( 1996 a 1987)
Cat. 04 - 30 A 39 ANOS (1986 a 1977)
Cat. 05 - 40 A 49 ANOS ( 1976 a 1967)
Cat. 06 - 50 ANOS ACIMA ( 1966)

Categorias Feminino Nascidos em:
Cat. 07 Cat. 08 Cat. 09 Cat. 10 Cat. 11 Cat. 12 -

Comerciária ( aberto)
15 A 19 ANOS ( 2001 a 1997 )
20 A 29 ANOS ( 1996 a 1987 )
30 A 39 ANOS (1986 a 1977)
40 A 49 ANOS ( 1976 a 1967)
50 ANOS ACIMA ( 1966)

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A comissão organizadora da 3ª Corrida do trabalhador bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros
ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
5.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que antecede a
competição.
5.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo leve e estar bem
hidratado.
5.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de antecedência.
5.5 Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de trânsito.
5.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada e ao longo do
percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
5.7 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
5.8 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar, para alcançar qualquer
tipo de vantagem.
5.9 A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas-estruturais sem prévio
aviso.
5.10 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento
5.11 A 3ª Corrida do trabalhador é realizada pelo Clube de Atletismo Sementes das Pistas com a
parceria do Sindicato dos empregados no comercio de Juazeiro do Norte - CE
5.12 Só é permito subir no Pódio com banner no Tamanho máximo de 50x70cm. 5.13 Os casos omissos neste
regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
Clube de Atletismo Sementes das Pistas Rua das Flores, 457 – 1º andar – CEP: 63.050290 – Juazeiro do Norte-Ceará
Fone: 9995-6677-8816-2830 - CNPJ:14.873.117/0001-94 – www.sementesdaspistas.com.br
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