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1. REGULAMENTO 
 

O esporte é uma atividade que além de possibilitar um melhor condicionamento físico é um 
instrumento eficaz na administração do estresse. 
 
1.1. DA FINALIDADE 
 

Art. 1º - Regulamentar a realização da 4ª Corrida da Asa, alusiva as comemorações da 
Semana da Asa. 
 
1.2. DO OBJETIVO 
 

Art. 2º - A 4ª Corrida da Asa faz parte das comemorações da Semana da Asa, através da 
difusão do estímulo ao condicionamento físico, à conservação da saúde e ao intercâmbio entre os 
militares da Base Aérea de Fortaleza e os corredores de rua do nosso Estado e de outros Estados da 
Federação;  
 
1.3. DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 3º. – A organização da prova caberá a Associação dos Oficiais da Aeronáutica em 
Fortaleza, ASOFAE-FZ 
 
1.4. DA EXECUÇÃO 
 

Art. 4º - 4ª Corrida da Asa terá um percurso de 6Km, devendo ser realizada no dia 
19/10/2014 (domingo), com início previsto para às 07hs00min, em qualquer condição ou tempo, 
ficando estipulada a seguinte programação: 

 
 Concentração: 06hs00min 
 Alongamento/Aquecimento: 06hs45 
 Largada: 07hs00min 
 Chegada: Mesmo local da largada 
 Premiação: 08hs30min 

 
 

Art. 5º - A prova terá uma duração máxima de 01hs30 (Um hora e trinta minutos) horas e após este 
período todo o esquema de segurança será desativado. 
 
Art. 6º - Os atletas que terminarem a prova dentro do tempo previsto neste regulamento receberão 
medalhas de participação.  
 
Art. 7º - Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância. O atendimento médico 
de emergência será executado na rede pública. 
 
Art. 8º - A segurança da prova será realizada pelos militares da Base Aérea de Fortaleza. 
 
Art. 9º - Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de testes ergométricos, 
bem como uma preparação física adequada ao atleta que irá participar do epigrafado evento 
esportivo. 
 
Art. 10º - A organização não se responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito 
na prova a terceiros ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo 
o fato causado.  
 



Art. 11º - Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita por escrito, 
até 30 (trinta) minutos após a sua divulgação. 
 
Art. 12º - Não podem participar da prova atletas que estejam suspensos ou cumprindo qualquer tipo 
de punição imposta por Confederações ou Federações. 
 
Art. 13º Poderão ser realizados exame antidoping, antes ou depois da prova. 
 
Art. 14º - Poderá a Comissão Organizadora suspender o evento em alusão por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 
Art. 15º - As dúvidas ou omissões neste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 
de forma soberana, não cabendo recursos a essa decisão. 
 
Art. 16º - Haverá à disposição dos participantes guarda volumes. Eventuais materiais não recolhidos 
após o término do evento serão doados. A organização não se responsabiliza por qualquer extravio 
de materiais, ou prejuízo, que porventura os participantes venham a sofrer antes, durante e depois da 
participação na prova. 
 
Art. 17º - A cronometragem oficial da prova será realizada por meio de chip eletrônico descartável. 
É obrigação de cada atleta instalar corretamente seu chip. A não utilização correta do chip 
acarretará na automática desclassificação do participante. Os participantes terão prévio acesso às 
instruções de uso do chip eletrônico descartável por meio do seguinte site: 
http://www.chiptiming.com.br/chip-uso-unico. 
 
1.5. DAS CATEGORIAS 
 
Art. 18º - Na 4ª Corrida da Asa serão disputadas as seguintes categorias: 
 
1. Geral Masculino 
2. De 50 anos acima - Masculino.  
3. Militares Masculino 

 
4. Geral Feminino 
5. De 50 anos acima - Feminino  
6. Militares Feminino 

  
 
1.6 DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 19º - A inscrição dos atletas deve observar os seguintes critérios: 

§ 1º - As inscrições terão seu início no dia 15/09/2014 (segunda-feira) e o encerramento no 
dia 11/10/2014 (sábado), ou quando for atingido o número máximo de atletas inscritos. 

§ 2º - Na ficha de inscrição, o atleta participante deverá preencher todos os dados, sem 
abreviaturas. 
§ 3º - As inscrições serão efetuadas por meio do site http://www.caprius.com.br/, mediante o 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 no 1º lote, e R$ 60,00 no 2º e último lote, 
militares da Base Aérea e seus dependentes, assim como idosos acima de 60 anos pagarão 50% do 
valor da inscrição. 

§ª 4º - É obrigatório o uso do número de inscrição afixado com broches, de forma visível na 
frente da camiseta, visto que o atleta que chegar sem o número no peito será desclassificado. 

§ª 5º - O 1º lote será encerrado no dia 06/10/2014 ou quando completar 400 inscrições. A 
data poderá ser prorrogada. 
 
1.7. DA RETIRADA DO KIT 
 



Art. 20º - Para receber o kit o atleta deverá observar as seguintes normas: 
 
a) O kit de participação será composto pelo número de peito, camiseta, chip de uso único e 

brindes dos patrocinadores. Não haverá entrega de kits no dia da corrida (14 de setembro), 
nem posteriormente à sua realização. 

b) A entrega do kit será feita nos dias 17 e 18/10/2014, das 08hs00 às 17hs00min, na BASE 
AÉREA DE FORTALEZA, Av. Borges de Melo, 205. 

c) Não será entregue kit no dia da prova; 
d) Para retirar o kit o atleta tem que apresentar; 

a. Documento de identidade. 
b. Comprovante de pagamento da inscrição original ou Boleto bancário referente ao 

pagamento da inscrição com o comprovante emitido pelo banco. (não serão aceitas 
cópias, em hipótese alguma). Este comprovante será retido na entrega da numeração. 

c. O Termo de Responsabilidade por sua participação na prova assinado. 
e) Em caso de retirada de kit por terceiros, o participante deve preencher uma Autorização para 

que a pessoa responsável entregue no momento de receber o Kit. Além da Autorização por 
escrito, é imprescindível a apresentação de um documento com foto do participante inscrito, 
bem como da pessoa responsável que fará a retirada. 

 
Art. 21º - A Base Aérea de Fortaleza não devolverá o valor da inscrição de atletas que não 
comparecerem a realização da prova. 
 
Art. 22º - Ao final da prova, os participantes que concluírem a prova, receberão uma medalha de 
Participação. 
 
Art. 23º - Na hora de retirada do kit, o atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitas 
reclamações cadastrais depois da retirada do mesmo. 
 
Art. 24º - O Número de peito não poderá ser danificado ou adulterado, pois implicará na 
desclassificação do atleta.  
 
1.8. DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 25º - A premiação 4ª Corrida da Asa será a seguinte: 
 

§ 1º - Troféu para os Três Primeiros no Geral Masculino e Feminino e Troféu para os Três 
Primeiros das categorias Acima de 50 anos e Militares.  
§ 2º - A premiação será realizada após o término da corrida. 
§ 3º - Os atletas que fizeram jus à premiação, somente a receberão na cerimônia de entrega 
de troféus. A falta ou ausência do atleta acarretará a perda do direito de recebimento do 
prêmio.  

 
1.9. DAS PENALIDADES 
 
Art. 26º - Serão desclassificados os atletas que se enquadrarem nos itens abaixo: 

§ 1º - Não cumprir rigorosamente o percurso; 
§ 2º - Dificultar as ações de outro atleta; 
§ 3º - For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
§ 4º - Correr sem camisa ou camiseta; 
§ 5º - Chegar sem o número de identificação; 
§ 6º - Ultrapassar outro atleta dentro do funil; 
§ 7º - Apresentar durante a prova conduta antidesportiva; 
§ 8º - Pegar carona de outros, bicicletas ou similares; 
§ 9º - Largar na saída da prova antes do início oficial; 
§ 10º - Correr com o número de outro atleta; 
§ 11º - Desrespeitar qualquer integrante da Organização da prova; 



 
Art. 27º - A Base Aérea de Fortaleza e a Associação dos Oficiais da Aeronáutica em Fortaleza não 
se responsabilizam e ficam isentas de quaisquer danos acometidos aos corredores, advindos de 
incidentes que possam ocorrer durante a corrida, quer sejam eles de ordem física, material ou moral; 
não obstante prestará toda assistência necessária à segurança do atleta durante a realização da prova 
no limite estipulado por este regulamento. 
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