
 

 

REGULAMENTO – I CORRIDA DE RUA NOTURNA – FVS 

 

1. SOBRE A CORRIDA:   

 1.1. A I Corrida de rua noturna – FVS, será realizada no dia 08 de maio de 2017 

(SEGUNDA). Percurso da corrida: 6,0 km Sendo realizando com duas voltas em 

um percurso de 3,0 km na R. Monsenhor Frota e Ab. Josefa Nogueira Monteiro. 

Horário da Concentração dos Atletas: 18:00h – No respectivo local de largada, 

em frente a Faculdade Vale do Salgado as 18:30. Parágrafo único – O horário 

de largada da corrida ficará sujeita às alterações em razão da quantidade de 

inscritos e de eventuais problemas de ordem externa.  

 

1.2. A corrida será disputada nas categorias individual masculina e individual 

feminino, com percurso único de 6km, as categorias serão divididas da seguinte 

forma:  16 a 25 anos, 26-35 anos,  36-45 anos, 46-55 anos e acima de 56 anos. 

1.3. Será desclassificado o atleta que: - Não cumprir rigorosamente o percurso; 

/ Dificultar a ação de outros concorrentes;  - Chegar sem o número de peito; / 

Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva; / Pegar carona de autos, 

bicicletas e similares;  - Trocar o número de peito antes e/ou durante o evento 

ou correr com inscrição de outro atleta.  

 2. DAS INSCRIÇÕES:  

 2.1. O primeiro lote das inscrições poderão ser feitas a partir de 03/04/2017, no 

valor de R$ 10,00 no horário de 14;30 as 18;00 na pátio da Faculdade Vale do 



 

 

Salgado,  as quartas feiras a partir da 17;00 no Largo do Theberge e na 

Academia Máxima Forma. 

2.2. As inscrições poderão ser feitas na Faculdade Vale do Salgado e no Largo 

do Theberge  no horário de : .   

2.3. 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. 

  2.4. Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:  

 a) Disputará a I Corrida de rua noturna - FVS 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) A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta 

ser substituída por outra, em qualquer situação.  

 §1º O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável 

por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando o atendimento 

e qualquer responsabilidade da organização, seus patrocinadores, apoiadores e 

órgãos públicos.   

§ 2º Caso haja fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da corrida, 

poderá responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as 

autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras corridas 

organizadas por esta entidade.  Paragrafo Único. Inscrições feitas não poderão 

haver troca de percurso ou de atleta e nem devolução do pagamento. 

  



 

 

 3. ENTREGA DE KIT   

3.1. Entrega de KIT.  

 a) A entrega do kit será efetuada somente na  Faculdade Vale do Salgado, Av. 

Monsenhor Frota, 609 - Centro, Icó - CE, 63430-000457, no dia da corrida nos 

horários de 7:00 as 12:00 am. 

  b) Para a retirada do Kit será necessário apresentar:  O recibo de inscrição, 

mais documento de Identificação, RG, CPF ou carteira de habilitação.   

4. PREMIAÇÃO  

 4.1 Os atletas serão agraciados com a seguinte premiação:  

 4.2 Medalhas para todos os atletas que inscritos no evento sendo prestigiados 

com troféus os que chegarem em 1º, 2º, e 3º lugar de acordo com sua categoria.   

 4.3 O atleta será premiado em uma ÚNICA categoria, não poderá acumular 

premiações.   

 PERCURSO:  6km sendo realizado em duas voltas de 3km  - Geral Masculino 

e Feminino. 

Cat. Masculina Colocação Premiação 

16-25 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado. 

26-35 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

36-45 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

46-55 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

Acima de 56 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

 

Cat. Feminina Colocação Premiação 

16-25 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado. 

26-35 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

36-45 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

46-55 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

Acima de 56 anos. 1º, 2º e 3º Medalha e Troféu 
personalizado 

 

 



 

 

4.4 O atleta só poderá fazer a inscrição da I corrida ICÓ ESPORTIVO com o 

documento RG, Carteira de habilitação, Registro de Nascimento original ou 

autenticado, comprovando a sua data de nascimento (idade). Vale Salientar que 

o atleta só estará apto a disputar nas categorias respeitando o ano base. 

  4.5 Os corredores campeões receberão seus troféus e para subir no pódio 

deverão apresentar documentos originais CPF, RG ou Xerox autenticada.  

 6. DISPOSIÇÕES GERAIS   

6.1 As comissões organizadoras da I corrida de rua noturna – FVS, 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.   

6.2 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica 

no período que antecede a competição.  

 6.3 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta devera alimentar-se 

de algo leve e estar bem hidratado.   

6.4 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma 

hora de antecedência. 

  6.5 Durante o percurso o atleta devera seguir as orientações e sinais dos fiscais 

e guardas de trânsito.   

  

5. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DO EVENTO 

ESPORTIVO  

 5.1. 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 

Faculdade Vale do Salgado. 



 

 

 § 3º 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.   

§ 4º 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.  

  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.6 A Comissão Organizadora disponibilizará de auxilio de emergência e 

segurança no local da largada, da chegada e ao longo do percurso, preparadas 

para prestar os primeiros socorros.  

 6.7. Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública.   

6.8. 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.  

 6.9. 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.   

7. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento   

7.1. A I corrida de rua noturna - FVS será realizada pelos alunos do 3º semestre 

de Licenciatura Educação Física da Faculdade Vale do Salgado. 

  7.2. A comissão 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.   

7.3. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela comissão organizadora.  

  

 


