REGULAMENTO 2016
A I Corrida GIGI Tecidos tem como principais objetivos a comemoração dos 30 anos da GIGI
TECIDOS. O lazer, qualidade de vida e saúde e desenvolver o atletismo da região do Cariri e
do Estado do Ceará.

1. Das Inscrições:
1.1 Não aceitaremos inscrições por e-mail, whatsaap, mensagem etc. Somente com
documentos originais ou xerox.
1.2 As inscrições serão limitadas a 400 (quatrocentas) atletas e poderão ser feitas no período
de
03 de outubro a 30 de novembro de 2016. 1º lote de 01 a 200 no valor de R$
30,00 (acrescido da doação de 1kg de alimento não perecível) e o 2º Lote de 201 a 400 no
valor de R$ 40,00 (acrescido da doação de 1kg de alimento não perecível).
1.3 As inscrições poderão ser feitas:
Loja 01 – Av. Ailton Gomes, 1750 – Pirajá, no horário das 08:00h às 17:00h, na cidade de
Juazeiro do Norte-CE.
Loja 02 – Rua São Pedro, 1047 – Centro, no horário das 08:00h às 17:00h, na cidade de
Juazeiro do Norte-CE.
Loja 03 - Av, Padre Cícero, 2555, Triângulo – Cariri Garden Shopping, no horário das 10:00h
às 21:30h, na cidade de Juazeiro do Norte-CE.
Loja 04 - R. Senador Pompeu, 211 – Centro, no horário das 08:00h às 17:00h, na cidade
de Crato-CE.
1.4 Na inscrição o atleta deverá preencher a ficha em todos os campos solicitados, com letra
legível e sem abreviaturas, tendo em mãos um dos documentos, RG, CPF, Carteira de
Habilitação.
1.5 Desconto de 50% atletas com 60 anos acima.
1.6 De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA
para atletas se inscreverem e participarem desta corrida de rua é de 15 (quinze) anos.
1.7 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
a) Disputará a I CORRIDA GIGI TECIDOS / 2016 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 deve 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.
f) Não haverá o reembolso da taxa de inscrição sob nenhuma hipótese.

2. ENTREGA DE KIT e IDENTIFICAÇÃO:
2.1 A entrega do kit serão nos dias 2 e 3 de dezembro de 2016 – no seguinte
horário: Sexta: 10:00h às 22:00h e sábado: 10:00h às 17:00h No Cariri Gardem Shopping –
OBRIGATÓRIO O USO DA CAMISA FORNECIDA NO KIT ( Será desclassificado que não
usar)
2.2 Para a retirada do Kit será necessário apresentar:

Registro civil, identidade, carteira de trabalho, passaporte, carteira de conselho profissional,
carteira de habilitação. Apresentar o comprovante original do pagamento.
2.3 A atleta receberá um número de peito que deverá ser afixado na parte frontal da camiseta
durante toda a corrida e um chip descartável que deverá ser fixado no cadarço do tênis, um
dos pés na posição vertical. Verificando a orientação na retirada do chip.
2.4 A utilização do chip é de responsabilidade única da atleta, assim como as consequências
de sua não utilização ou uso incorreto.
2.5 Na hora de retirada do kit e do chip, a atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não
serão aceitas reclamações cadastrais antes, durante e após a corrida.
2.6 Não haverá tempo de tolerância decorrente dos atrasos para a retirada do seu kit.
2.7 Não haverá entrega de kit de participação no dia do EVENTO, nem após o término do
mesmo.

3. DA COMPETIÇÃO
3.1 A I CORRIDA GIGI TECIDOS / 2016 realizar-se-á dia 04 de DEZEMBRO DE 2016.
3.2 Percurso da corrida: 04km e 8km. (Ver Mapa do Percurso)
3.3 Horário da concentração dos atletas: 6:00h – No respectivo local de largada. Praça da
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE
3.4 Horário da largada: 07:00h.
3.5 A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito,
sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de
desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência.
3.6 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso. O percurso é
disponibilizado no site oficial da corrida.
3.7 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.
- Não entregar a senha no funil de chegada.
3.8 A competição será finalizada após 1:30h (uma hora e meia) da chegada do 1º (primeiro)
colocado.

4. PREMIAÇÃO
4.1 Todos os(as) atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de
participação (400 conforme limite de inscrição).
4.2 Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:
a) Serão premiados com Troféus e bicicletas os três primeiros atletas nos:
04km FUNCIONÁRIO GIGI TECIDOS E GERAL MASCULINO E FEMININO.
08 km FUNCIONÁRIO GIGI TECIDOS E GERAL MASCULINO E FEMININO e nas
categorias, somente nos 8km conforme tabela a baixo, com troféus, para os 1º, 2º e 3º lugar.

CT
01
02
03
04
05
06

Masculino
15 à 19 (2001 -1997)
20 à 29 (1996 -1987)
30 à 39 (1986-1977)
40 á 49 (1976-1967)
50 a 59 (1966 – 1957)
60 anos acima (1956)

CT
07
08
09
10
11
12

Feminino
15 à 19 (2001 -1997)
20 à 29 (1996 -1987)
30 à 39 (1986-1977)
40 á 49 (1976-1967)
50 a 59 (1966 – 1957)
60 anos acima (1956)

4.2 O atleta será premiado em uma ÚNICA categoria, não poderá acumular premiações.
4.3 Os(as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao podium, assim que a
cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O(a) atleta que não
comparecer ao podium durante a cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios.

4.4 Vale salientar que o atleta só estará apto a disputar nas categorias respeitando o ano
base.

5. CRONOMETRAGEM E RESULTADOS
5.1 A aferição dos tempos das corredoras da I CORRIDA GIGI TECIDOS / 2016, será utilizado
sistema de (chip) pela empresa Forchip Cronometragem e a supervisão dos resultados pelos
árbitros do Clube de atletismo Sementes das Pistas, para a Classificação Geral e faixa etária
de cada categoria.
5.2 APURAÇÃO será realizada de resultado eletrônico (chip), sendo utilizado para efeito de
classificação o “TEMPO BRUTO”, de acordo com o que está previsto nesse regulamento. Este
tempo é computado a partir do momento da largada até o mesmo cruzar a linha de chegada.
5.3 O serviço de chip de cronometragem, elaboração, fornecimento de resultados e/ou
divulgação e publicação dos mesmos, a participante fica ciente de que a responsabilidade do
correto uso do chip e instalação em seu corpo é de sua exclusiva responsabilidade, bem como
a passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos
eletrônicos, e os mesmos podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações,
ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento dos mesmos.
5.4 O uso do “chip” é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando for
observado, por algum staff, a falta do uso do mesmo.
5.5 O participante que não retirar o seu “chip” nas datas e horários estipulados pela
Organização da prova, fica ciente de que “renuncia ao direito de ter o seu tempo
cronometrado”.
5.6 Os resultados da I CORRIDA GIGI TECIDOS / 2016, serão publicados no site oficial do
evento até 24 horas após o termino da prova pelo site: www.forchip.com.br

6. SUSPENSÃO,
ESPORTIVO

ADIAMENTO

E

CANCELAMENTO

DO

EVENTO

6.1. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a
suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou
motivos de força maior. Sendo suspensa a corrida, por qualquer um destes motivos, esta será
considerada realizada e não haverá designação de nova data para realização da corrida.
§ 1º Os(as) atletas ficam cientes que deverão assumir, no ato da inscrição, todos os riscos e
danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública,
vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para
a organização.
§ 2º Na hipótese de suspensão do evento esportivo não haverá devolução do valor de
inscrição.
A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da organização, sendo comunicando aos
inscritos está decisão pelo site oficial da corrida.
§ 1º Na hipótese de adiamento da corrida e a consequente divulgação de nova data os inscritos
terão o prazo de 07 (sete) dias para solicitarem a devolução do valor da inscrição, contados da
comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este direito.
§ 2º Na hipótese de cancelamento da corrida (sem divulgação de nova data) os inscritos
deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo de 07 (sete) dias, contados da
comunicação aos inscritos, sob pena de renúncia a este direito.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 As comissões organizadoras da I CORRIDA GIGI TECIDOS / 2016, 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.
7.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período que
antecede a competição.
7.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo leve e
estar bem hidratado.
7.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de
antecedência.
7.5 Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de
trânsito.

7.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada e
ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
7.7. Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
7.8. Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives
que possam existir no percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na
pista. O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar, para
alcançar qualquer tipo de vantagem.
7.9. 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.

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificada no cadastramento da inscrição” da I CORRIDA GIGI TECIDOS
/ 2016, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 4km e 8km que deverá ser
feito individualmente.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida e estou ciente
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando a organizadora da corrida e colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta corrida.
4. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou
outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum
material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos
organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do
evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização
ou autoridades, das áreas acima descritas.
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra
o regulamento. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida.
6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e
entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização,
mídia e patrocinadores.
7. Estou ciente que 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.
8. Estou ciente que a minha inscrição é pessoal e intransferível.
7. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da
corrida.
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8.1. É PERMITIDO SUBIR NO PODIUM COM BANNER, BANDEIRA OU QUALQUER
PROPAGANDA, PORÉM, A SUA UTLIZAÇÃO NÃO PODE PREJUDICAR OU ATRAPAR O(S)
ATLETA(S) E O(S) PATROCINADORES DO EVENTO.
8.2. A empresa organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades da corrida,
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site
oficial da corrida.
8.3. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela comissão organizadora.

Assessoria:

