
REGULAMENTO DA CORRIDA DRAGÃO DO MAR
 

Será realizada a CORRIDA DRAGÃO DO MAR no dia 10 de dezembro  de
2016, no Município de Aracati, e tem com o objetivo, incentivar a população a
prática de uma atividade esportiva, através da corrida de rua. 

1.0 – Informações da corrida

1.1 – Será realizada no dia 10 de dezembro de 2016, na cidade de Aracati-CE, a
I CORRIDA DRAGÃO DO MAR, organizada pela empresa AcquaSports.
 – O percurso a ser percorrido pelos atletas, regularmente inscritos, de ambos
os sexos, que compreende as distâncias de 4, 8km e caminha(4km), com início
previsto para as 16h00.

1.2 –  Será considerada, para efeito de cadastro e classificação, a idade dos
atletas inscritos que efetivamente concluírem os percursos. 
A idade mínima para participação na corrida é de 16 anos, completos, até o dia
31 dezembro de 2016, para a distância de 4 km e 18 anos para as distâncias de
4  e  8km  e  caminhada,  conforme  Normas  da  Confederação  Brasileira  de
Atletismo (CBAt).

2.0 – Percurso 

2.1 -  Largada - Será na Rua Dr.  Dragão do Mar em frente à Igreja Matriz,
passando pelas  ruas,  Coronel  Pompeu,  Abelardo Gurgel,  Visconde Jaguaribe,
Filismino  Filho,  Visconde  Jaguaribe,  Coronel  Alexandrino  e  Dragão  do  Mar-
Chegada  em frente  a  Igreja  Matriz,(2  voltas  nesse  percurso+400m=4km,  4
voltas nesse percurso+800m=8km),  tipo de pista – asfalto e calçamento.

3.0 – Programação para o dia da corrida 

14h30 – Início do funcionamento das áreas do evento.
15h30–Preparação  dos  participantes  (Aquecimento/Alongamento  para  a
largada).
16h00 – Largada.
17h00 – Início da premiação.

Página 1



3.1 – Limite máximo para a realização do percurso.
O prazo máximo de tolerância para os participantes completarem os percursos
será de 90 minutos.

4.0 – Inscrição

4.1 - As inscrições da Corrida Dragão do Mar serão divididas por lotes e custarão
os seguintes valores:
1º lote de 17/10 a 11/11 valor R$ 40,00; e
2º lote de12/11 a 02/12 valor R$ 50,00.

Obs1: Maiores  de  60(sessenta)  anos  terão  desconto  especial  de  50%  na
inscrição.

Obs2: Os menores de 18 anos, só poderão se inscrever mediante autorização
dos pais, ou responsável legal, mediante apresentação de documento público,
registrado em cartório.

4.2  -  O  local  de  inscrição,  será  na  loja  Bike  Sport,  sito  na  rua  Coronel
Alexandrino,  646A,  centro,  Aracati-CE,  no  horário  de  08h00  às  12h00,  de
segunda-feira a sexta-feira, que deverão, na ocasião da inscrição, apresentar
documento oficial com foto, os participantes de outros municípios e/ou Estados
poderão  solicitar  as  suas  inscrições  através  do  e-mail  ou
corridadragaodomar@hotmail.com ou  pelos  telefones  (88)  99970-3030/
(88)99991-7559.

5.0 – Categoria, Faixa etária  e premiações 

5.1 - A corrida será dividida nas seguintes categorias:
- 4km (masculina e feminina)   
- 8km (masculina e feminina)
- 4km caminhada (masculina e feminina)

5.2 - Para os inscritos que escolherem participar da distância de 8km, estes
serão incluídos de acordo com a sua idade dentro de sua faixa etária, assim
distribuídas:

- 18 a 29 anos;
- 30 a 49 anos;
- 50 a 59; e
- acima de 60 anos.

- A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a
que o atleta terá em 31 de dezembro de 2016.

5.3 - Receberão troféus e medalhas, os 03 (três) primeiros colocados nos 4km
das categorias (feminina e masculina) e os 03 (três) primeiros colocados nos
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8km das categorias (feminina e masculina) nas faixas etárias correspondentes.
Todos  os  participantes  que  completarem  a  corrida  dentro  do  prazo  mínimo
estabelecido no item 3.1 receberão medalhas pela sua participação. 

Obs3: A premiação de medalhas e troféus será realizada no dia da prova logo
após a apuração, salvo problemas na geração dos relatórios e resultados em
averiguação. Nestes casos, será informado um novo local e dia da premiação
serão anunciados ao final da realização da prova.

Obs4: Será informado somente no dia da corrida, os valores e quais colocações
receberão premiações em dinheiro dos percursos de 4 e 8km. 

6.0 – Entrega dos KITS da corrida

6.1 – Os Kits serão entregues, entre os dias 05 a 10 de dezembro de 2016, no
horário de 08h00 às 12h00, na loja Bike Sport, sito na rua Coronel Alexandrino,
646A, centro, Aracati-CE, para a retirada do Kit, os participantes inscritos terão
que apresentar comprovante de inscrição.
Os Kits  serão  compostos  dos  seguintes  itens:  uma camiseta,  numerador  de
peito, um chip, alfinetes e um brinde.

Obs5: os atletas inscritos para caminhada não receberão chip.

7.0 – Postos de água

A organização do evento disponibilizará três (03) postos de hidratação de
água, sendo, 02 (dois) postos no percurso e 01 (um) na chegada.

8.0 – Atendimento médico

Será disponibilizado serviço atendimento de emergência, com ambulância,
para prestar o primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do
atendimento médico, propriamente dito, tanto de emergência/urgência,  como
qualquer  outra  necessidade  será  efetuado  na  REDE  PÚBLICA  sob  a
responsabilidade desta. A ORGANIZAÇÃO não será responsável pelas despesas
médicas que o participante venha a necessitar antes, durante ou após a prova.

9.0 – Cronometragem

9.1  -  O  sistema  de  cronometragem  a  será  realizado  por  uma  empresa
contratada.
9.2 - A utilização do chip é OBRIGATÓRIA e caso sua utilização seja inadequada
poderá acarretará a não marcação do tempo do atleta, o que isenta a Comissão
Organizadora na divulgação dos resultados.

10.0 – Instruções e REGRAS GERAIS

a) Os numeradores  de peito  e chip de cronometragem serão fornecidos aos
participantes, são pessoais e intransferíveis e a sua guarda, manutenção e
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manuseio, até a data do evento, são de única responsabilidade do inscrito,
sendo assim, não poderão ser trocadas, emprestadas, ou realizada qualquer
outra forma de permuta com outro participante ou não da prova, em qualquer
hipótese. A utilização inadequada deste item, mesmo que em caráter de
negligência, inocência ou ignorância, acarretará na desclassificação dos
envolvidos. 

b) As idades mínimas para participação nesta prova serão de 18 anos para os
percursos de 4 e 8 km e 16 anos para o percurso de 4 km.

c) A LARGADA e CHEGADA da prova ocorrerão em frente à Igreja da Matriz, sito
à Rua Dragão do Mar, s/n, Aracati-CE.

d)  A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá
fiscais da Comissão Organizadora do Evento, para a orientação e fiscalização dos
participantes.

e) Serão disponibilizados banheiros químicos no local da corrida.

f)  Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus
patrocinadores, apoiadores, e empresas participantes, de nenhum valor
correspondente a danos a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos
participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer
extravio de materiais ou prejuízos materiais  e pessoais  que, por ventura, os
participantes venham a sofrer durante a realização da prova, bem como a
restituição da inscrição.

g)  Recomenda-se rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste
ergométrico para todos os participantes,  bem  como  a  orientação  de  um
profissional especializado em educação física.

h)  É proibido desviar-se do percurso original do trajeto, não sendo permitido
qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem sobre os demais
participantes.

i)  Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem usando o
numerador de peito juntamente com a camiseta do evento, ou outra camiseta
adequada para tal prática de corrida de rua.

j)  O participante que transgredir o presente regulamento, todo ou em parte,
será desclassificado.

k) A organização da prova bem como seus patrocinadores e apoiadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos participantes inscritos na
prova, a terceiros ou a outros participantes, sendo seus atos de única e
exclusiva responsabilidade dos mesmos.

l)  Qualquer questionamento  sobre o resultado final da competição deverá ser
realizado, por escrito, até 30 minutos após a divulgação.
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m) Ao participar deste evento, o (a) inscrito (a) assume a responsabilidade por
seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando
por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e da
necessidade de consultar um médico antes da realização da prova para avaliar
suas reais condições de  saúde, assumindo suas despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da
mesma.

n) Ao participar deste evento, cada participante outorga a permissão em caráter
irrevogável à organização e seus cessionários, todos os direitos de utilização de
sua imagem, voz e semelhança, inclusive direito de arena, para finalidades
legítimas, e em conexão com qualquer meio de comunicação, assim como,
autoriza o possível envio de mensagens informativas via: e-mails, cartas,
torpedos SMS, e por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, declinando de
qualquer compensação financeira relativa do evento, sendo conhecedor de seu
formato e execução.

o)  O (a) inscrito (a) entende que todo o material e equipamentos necessários
para sua participação neste evento, são de sua inteira responsabilidade, tanto
em obtê-los, como por sua guarda e zelo.

p) O (a) inscrito (a) assume o compromisso de não portar e utilizar dentro das
áreas autorizadas à sua circulação e participação, nenhum material político,
promocional ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais
participante e público presentes, sem autorização por escrito da organização,
assim como também, não portar material perigoso ou objeto que ponha em
risco a segurança do evento e/ou das pessoas e estruturas.

q)  Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.

r) O (a)  inscrito (a) que não realizar a retirada do “Kit Corrida”, constante no
item 4.2  deste  regulamento,  entre  os  dias  05  e  10 de  dezembro  de  2016,
perderá o direito de participação na Corrida,  sem ônus para a Comissão de
Organização.

s)  A  retirada  do  KIT  por  terceiro  só  poderá  ser  efetivada  mediante  a
apresentação do protocolo de inscrição,  devidamente preenchido e assinado,
anexando uma cópia de um documento com foto do inscrito.

p)  As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso dessas decisões.

A comissão organizadora.
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