Regulamento
1. Da Realização e inscrições.
1.1 A XXX Corrida São Sebastião 2017 é promovida pela SABOA e o objetivo principal é
homenagear São Sebastião e também promover qualidade de vida, pratica esportiva
para a comunidade do bairro Ocean Araripe, e atletas da região do cariri. As inscrições
serão limitadas a 150 (Cento e cinquenta ) atletas e poderão ser feitas no período de
27/12/16 a 31/12/16, no valor de 25,00 e de 02/01/2017 a 12/01/2017, R$30,00 ou
quando for completado o limite de inscrição sendo que atletas locais e aposentados
fara sua inscrição com desconto de 50%. Não faremos inscrições no dia da corrida.
1.2 As inscrições poderão ser feitas na Juartes do Cariri Gardem Shopping , Juazeiro
do Norte, das 10:00 as 21:00. Entrega do numero de peito será efetuada no sábado dia
14 de janeiro / 2017. Regulamento e percurso no site www.sementesdaspistas.com.br.
1.3 A ficha de inscrição tem que ser preenchida em todos os campos solicitados, com
letra legível e sem abreviaturas, e apresentar no ato da retirada do KIT um
documentos de identificação: e se for menor de idade sua ficha deverá ser assinada
pelo seu responsável legal (maior de idade, que devera apresentar documento de
identificação).
1.4 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que: a) Disputará a XXX Corrida
São Sebastião 2017 por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em
nome dele - atleta - e de seus herdeiros, declarando ainda que está saudável e treinou
apropriadamente para a prova. b) Está ciente de que deve consultar médico e
professor de Educação Física, especializado em preparar atletas para competições, em
especial, corridas de rua. c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação
contendo imagens de sua participação neste evento para finalidades legítimas, de
divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros
meios eletrônicos. d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja
inscrito oficialmente, devendo portar o número no peito. e) Qualquer reclamação
sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito à
comissão organizadora da Corrida, até 20 minutos após sua divulgação e pagara uma
taxa de R$ 50,00 (Cinquenta reais).
2. DA COMPETIÇÃO 2.1 A XXX Corrida São Sebastião 2017, acontecerá no dia 15 de
janeiro de 2017 (domingo). 2.2 Percurso da corrida 6,5 km : largada e Chegada Av São
Sebastião, s/n na sede da SABOA. Ao adentrar o funil de chegada o atleta NÃO TERÁ
mais direito a ultrapassar seus concorrentes, se isso ocorrer o mesmo será

desclassificado. –
2.3 Horário da Concentração dos Atletas: 07:00h – Nos respectivo local de largada 2.4
Horário da Largada: 7:30h.
2.5 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. 2.6 A competição será
finalizada após 30min (trinta minutos) da chegada do 1º(primeiro) Colocado.
3. Premiação

AS CATEGORIAS SERÃO PREMIADAS COM:
TROFEUS PARA O 1º LUGAR E MEDALHA PARA O 2º E 3º COLOCADO
Cat.
01
02
03
04
05
06

Masculino
15 à 19 (2002 -1998)
20 à 29 (1997 -1988)
30 à 39 (1987-1978)
40 á 49 (1977-1968)
50 anos acima (1967)
Elite Local

Cat.
07
08
09
10
11
x

Feminino
15 à 19 (2002 -1998)
20 à 29 (1997 -1988)
30 à 39 (1987-1978)
40 á 49 (1977-1968)
50 anos acima (1967)
x

3.1 Vale Salientar que o atleta só estará apto a disputar nas categorias respeitando o
ano base. 3.2 O atleta não poderá acumular categoria. Só concorre no geral ou local ou
categoria.
3.3 O atleta poderá subir no pódio com camiseta e boné, não será permitido faixa e
banner. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 A comissão organizadora, 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.
4.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no

período que antecede a competição.
4.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se de algo
leve e estar bem hidratado.
4.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de
antecedência.
4.5 Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos fiscais e
guardas de trânsito.
4.6 A Comissão Organizadora disponibilizará ambulância no local da largada, e
chegada e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.
4.7 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.
4.8 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar,
para alcançar qualquer tipo de vantagem.
4.9 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.
4.10 É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.
5.11Os casos omissos neste regulamento.

