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1- HISTÓRICO DA CORRIDA DE SANT’ANA: 

 

A Corrida de Sant’Ana teve início no ano de 1997 no mandato do ex-prefeito Vivaldo Costa e Secretário 

de Esportes, José Maria de Queiroz. Essa corrida tinha como principal objetivo, através do Esporte, homenagear a 

Padroeira do Seridó e do município- Senhora Sant’Ana. 

Nessa primeira edição participaram 38 atletas.   No ano seguinte, a Corrida da qual participaram atletas 

de todo o Nordeste, mostrou sua grandeza pelo acréscimo significativo de participantes, que praticamente duplicou e 

consequentemente incentivou a prática do atletismo na cidade de Caicó e no Seridó. 

Atualmente a Corrida de Sant’Ana é o evento esportivo de Caicó, na sua modalidade, mais esperado 

pelos atletas potiguares e dos estados adjacentes, como também, é um dos destaques na Festa da Padroeira local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - GALERIA DE CAMPEÕES: 
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Já foram vencedores da corrida de Sant’Ana atletas de cunho nacional, como mostramos na galeria de 

campeões abaixo: 

MASCULINO 

ANO ATLETA CIDADE ANO ATLETA CIDADE 

1997 JOSÉ HENRIQUE (NINO) PICUI/PB 2007 MARCOS ANTÔNIO PEREIRA GARANHUS/PE 

1998 JOSÉ HENRIQUE (NINO) PICUI/PB 2008 JOSÉ PEREIRA DA SILVA NATAL/RN 

1999 JOSÉ PEREIRA DA SILVA NATAL/RN 2009 ANDERSON CRISÓSTOMO DANTAS C. NOVOS/RN. 

2000 FRANCISCO ARMENDES CARDOSO PATÚ/RN 2010 JOSÉ PEREIRA DA SILVA NATAL/RN 

2001 FRANCISCO ARMENDES CARDOSO PATÚ/RN 2011 VALDEMIR BOGES DE SOUZA SOUZA/PB 

2002 ANÚBIO FERNANDES NATAL/RN 2012 SEVERINO SANTOS MELO PILÕES/PB 

2003 DAMIÃO PEREIRA (IN MEMORIA) PATÚ/RN 2013 DANIEL H. ALVES SABINO GARANHUNS/PE 

2004 CÍCERO ANTÔNIO J. DO NORTE/CE 2014 MARCOS ANTÔNIO PEREIRA GARANHUNS/PE 

2005 JOSÉ PEREIRA DA SILVA NATAL/RN 2015 CICERO VIEIRA ROCHA GARANHUNS/PE 

2006 FRANCISCO ARMENDES CARDOSO PATÚ/RN 2016 MARCOS ANTÔNIO PEREIRA GARANHUNS/PE 

FEMININO 

ANO ATLETA CIDADE ANO ATLETA CIDADE 

1997 MARIA MARGARIDA ANGELO PARELHAS/RN 2007 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 

1998 MARIA MARGARIDA ANGELO PARELHAS/RN 2008 JOSÉFA MONTEIRO DE MELO C. GRANDE/RN 

1999 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2009 DAMIANA BATISTA SALES C. NOVOS/RN 

2000 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2010 MARY EMANUELA C. GRANDE/PB 

2001 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2011 MARY EMANUELA C. GRANDE/PB 

2002 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2012 CRISTIANE ALVES XAVIER C. BRANDÃO/PB 

2003 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2013 MARY EMANUELA C. GRANDE/PB 

2004 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2014 MIRELA SATURNINOANDRADE RECIFE/PE 

2005 EDNA KALINE SOUZA C. NOVOS/RN 2015 MIRIAM  FARIAS DA SILVA GARANHUNS/PE 

2006 MARINEIDE SILVESTRE C. NOVOS/RN 2016 MIRELA SATURNINOANDRADE RECIFE/PE 

 

Alguns atletas caicoenses merecem ser lembrados, pela importante participação nas 20 (vinte) edições da 

referida Corrida, dentre eles: Eribaldo Pinheiro e José Josias, Sendo o último, o atleta caicoense de maior destaque 

na modalidade, tendo sempre chegado, desde 1998, entre os primeiros colocados na classificação geral, como 

também já foi considerado um dos melhores atletas de maratona do Estado do Rio Grande do Norte.  

Atualmente na cidade de Caicó, na modalidade de corrida de rua ou maratona, destacam-se os atletas 

Aristóteles Lucena e Joelma Maria, que são os atuais vencedores na categoria local masculino e feminino da 

referida corrida, como também, esses atletas estão sempre se classificando entre os primeiros colocados em várias 

corridas que os mesmos participam no Rio Grande do Norte e Estados vizinhos. 
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 Em nível local, o atleta Macélio Cordeiro é único que participou das edições de 1997 a 2008, como 

atleta e nos anos de 2009 a 2016 fazendo parte da organização e assessoria técnica neste evento acima citado. 

Nesta perspectiva, a Corrida de Sant’Ana, já faz parte do calendário esportivo da cidade de Caicó, do 

Estado do Rio Grande do Norte e das festividades alusivas a nossa Padroeira Sant’Ana. Já no ano de 2009, na sua 13ª 

edição, a corrida de Sant’Ana foi oficializada como um evento de cunho nacional de corrida de rua, pela Secretaria 

de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), que naquele momento tinha como secretária a atleta Maria Magnólia de 

Souza Figueiredo e a partir do ano de 2012 a Corrida de Sant’Ana passou a utilizar o Chip para facilitar a 

classificação dos atletas. 

 

3 - APRESENTAÇÃO: 

A Corrida de Sant’Ana que começou despretensiosa no ano de 1997, chega a  sua XXI edição 

revigorada, sob o patrocínio da Prefeitura Municipal de Caicó, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Esportes (SEMECE) e, hoje, é merecedora de uma posição de destaque no cenário Regional e Estadual. Contando, 

também, com o apoio efetivo de algumas instituições parceiras como: SESC Seridó, Federação Norte Rio-grandense 

de Atletismo e Outras instituições. 

O esporte influencia positivamente a saúde e a educação das crianças, jovens e adultos, exercendo 

importante papel na formação do indivíduo, além de favorecer a inclusão social dos participantes. 

Chegamos a XXI Corrida de Sant’Ana com a certeza de que, na largada, não se alinham somente os 

melhores atletas locais, mas também, de outros estados do Nordeste e de outras regiões do país, assim como, os 

atletas que levam o espírito esportivo na alma para a disparada inicial. 

 

 

4 – OBJETIVO: 
 

A XXI Corrida de Sant’Ana é uma Promoção e realização da Prefeitura Municipal de Caicó e tem 

como objetivo prestigiar e homenagear a Festa de nossa Padroeira - Senhora Sant’Ana e fortalecer a prática 

esportiva como fator de integração entre os atletas do município, da região do Seridó e de outras regiões. 
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5- REGULAMENTO E PREMIAÇÃO DA CORRIDA: 
 

1 - A PROVA: 

1.1. A XXI Corrida de Santana doravante denominada EVENTO, será realizada no dia 22 de julho de 2017, na 

cidade de Caicó, nas distâncias de 600m, 1km, 5km e 10 km (corrida), para pessoas de ambos os sexos devidamente 

inscritas,  doravante denominados PARTICIPANTES, independentemente da condição climática. 

1.2. O EVENTO terá as CHEGADAS ao Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana, conforme o percurso detalhado a 

seguir.  

1.3. PERCURSO DE 600M: Largada e chegada na Ilha de Sant´Ana, às 15h00min, na Av. Seridó. 

1.4. PERCURSO DE 1KM: Largada e chegada na Ilha de Sant´Ana, às 15h20, na Av. Seridó. 

1.5. PERCURSO DE 5KM: Largada às 16h00 em frente a antiga sucata de Zé Dantas no bairro Itans, seguindo na 

Av. Cel. Martiniano, a direita na Av. Seridó e chegada na Ilha de Sant´Ana. 

1.6. PERCURSO DE 10KM: Largada às 16h00 em frente ao IFRN, na RN – 288, segue direta a rotatória na entrada  

de São José do Seridó, segue na BR 427 até o bairro Itans, a direita Av. Cel. Martiniano e a direita na Av. 

Seridó e chegada na Ilha de Sant´Ana. 

2 – CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS: 

Os interessados podem participar do evento inscrevendo-se na prova, conforme as seguintes categorias: 

PARTICIPANTES COM DEFICIÊNCIA e CATEGORIA GERAL. 

2.1. PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA - DFSI– DEFICIÊNCIA FÍSICA DO (S) MEMBRO (S) 

SUPERIOR (S) E INFERIOR(S): 

a. O PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA: 

Deverá visualizar abaixo as categorias disponíveis, de acordo com as regras do evento: 

DFUS– DEFICIÊNCIA FÍSICA DO (S) MEMBRO (S) SUPERIOR (S): O participante que tem ausência total ou 

parcial de qualquer parte do(s) membro(s) superior (s) e inferior(s), gerando alteração do eixo de equilíbrio, 

causando desestabilização ao caminhar. 

2.2. PARTICIPANTE NA CATEGORIA CADEIRANTE TRADICIONAL OU TRICICLO: O participante que 

tem ausência total ou parcial de qualquer parte do(s) membro(s) inferior (s), gerando total alteração do eixo de 

equilíbrio, causando desestabilização ao caminhar. 

OBSERVAÇÕES: 

a. O participante que se enquadrar em qualquer uma das CATEGORIAS acima citadas deverá efetuar sua inscrição 

pelos site: www.equipecaicoruas.blogspot.com/ www.mceventosesportivoss.blogspot.com. 

b. O percurso dos participantes com DEFICIÊNCIA conforme artigo 2.1 e 2.2 alínea “a” é de 5 km. 

IMPORTANTE: 

a. O PARTICIPANTE que se inscrever na CATEGORIA COM DEFICIÊNCIA, conforme artigo 2.1 e 2.2 alínea 

“a”, não terá direito a nenhum outro tipo de premiação exceto o previsto para a sua, como  descrito no item 

“PREMIAÇÃO” deste REGULAMENTO. 

b. É obrigatória a apresentação da declaração médica original na retirada de kit, que ateste a deficiência alegada. 

c. Não haverá cerimônia de premiação aos participantes com deficiência que completarem a CORRIDA de 5km e 

10km e, sim, apenas para os que concluírem a prova nas colocações que o regulamento  prevê premiações. 

http://www.equipecaicoruas.blogspot.com/
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2.2. PARTICIPANTE CATEGORIA GERAL: 

a. Todo PARTICIPANTE que não enquadrar-se especificamente nas CATEGORIAS COM DEFICIÊNICA, acima 

relacionadas, será considerado inscrito como PARTICIPANTE da CATEGORIA GERAL. 

b. O PARTICIPANTE da CATEGORIA GERAL terá como referência sua faixa etária, definida neste 

REGULAMENTO. 

c. O PARTICIPANTE desta CATEGORIA não terá direito a nenhum outro tipo de bonificação exceto a prevista 

para sua, conforme o descrito no item “PREMIAÇÃO” deste REGULAMENTO. 

d. Os atletas participantes que estiverem enquadrados no tempo estipulado nos 10 km, 33 minutos abaixo 

para o masculino e 38 minutos para o feminino, dará a largada no pelotão de Elite. 

2.3. FAIXAS ETÁRIAS: 

  MASCULINO 600M FEMININO 600M 

  De 09 e 12 anos         De 09 e 12 anos          

MASCULINO 1 km FEMININO 1 km 

  De 13 a 15 anos           De 13 a 15 anos          

MASCULINO 5 km FEMININO 5 km 

De 15 a 19 anos  De 15 a 19 anos  

De 20 a 29 anos  De 20 a 29 anos  

De 30 a 39 anos De 30 a 39 anos 

De 40 a 49 anos De 40 a 49 anos 

De 50 a 59 anos De 50 a 59 anos 

De 60 a 69 anos   De 60 anos acima  

  De 70 anos acima   

DEF. FÍSICA(S) MEMBRO(S) SUPERIOR(S) 

INFERIORE(S) 

DEF. FÍSICA (S) MEMBRO(S) SUPERIOR(S) 

INFERIORE(S) 

CADEIRANTES TRADICIONAL CADEIRANTES TRADICIONAL 

GERAL – MASCULINO -  10 km GERAL – FEMININO – 10 km 

De 18 a 19 anos  De 18 a 19 anos  

De 20 a 29 anos  De 20 a 29 anos  

De 30 a 39 anos De 30 a 39 anos 

De 40 a 49 anos De 40 a 49 anos 

De 50 a 59 anos De 50 a 59 anos 
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De 60 a 69 anos   De 60 anos acima  

  De 70 anos acima   

CATEGORIA LOCAL DE CAICÓ (10 KM) CATEGORIA LOCAL DE CAICÓ (10 KM) 

3-PREMIAÇÕES GERAIS PREVISTAS PARA TODAS AS CATEGORIAS 

- Paragrafo único; A organização deste evento terá um prazo de até 30 (trinta) dias para os pagamentos dos 

atletas que terão direito a premiação pecuniária, discriminado neste regulamento. 

PROVA CORRIDA – 600 M: 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 3º lugar, na CATEGORIA GERAL MASCULINO e FEMININO 

de  600m, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha de participação um troféu. . 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar Troféu 1º lugar Troféu 

2º lugar Troféu 2º lugar Troféu 

3º lugar Troféu 3º lugar Troféu 

3.1 - PROVA CORRIDA – 1KM 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 3º lugar, na CATEGORIA GERAL MASCULINO e FEMININO 

de  1 km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha de participação um troféu. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar Troféu 1º lugar Troféu 

2º lugar Troféu 2º lugar Troféu 

3º lugar Troféu 3º lugar Troféu 

3.2 - PROVA CORRIDA – 5 KM. 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 3º lugar, na CATEGORIA GERAL MASCULINO e FEMININO 

dos 5 km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha de participação, um troféu mais 

bonificação em dinheiro. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar R$ 200,00 + Troféu 1º lugar R$ 200,00 + Troféu 

2º lugar R$ 150,00 + Troféu 2º lugar R$150,00 + Troféu 

3º lugar R$ 100,00 + Troféu 3º lugar R$ 100,00 + Troféu 

3.3.PROVA CORRIDA - 5 KM 

PREMIAÇÕES DA CATEGORIA PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA MEMBRO SUPERIOR(S) E 

INFERIOR(S):  
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a. Todo PARTICIPANTE com colocação entre o 1º e 3º lugar, na CATEGORIA COM DEFICIÊNCIA MEBRO 

SUPERIOR(S) E INFERIOR(S) MASCULINO e FEMININO, prevista no item 2.1 deste regulamento, receberá 

além da medalha de participação, um troféu mais bonificação em dinheiro. 

 b. Premiações da Categoria COM DEFICIENCIA (Físicas dos membros superiores e inferiores). 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar R$ 200,00 + Troféu 1º lugar R$ 200,00 + Troféu 

2º lugar R$ 150,00 + Troféu 2º lugar R$ 150,00 + Troféu 

3º lugar R$ 100,00 + Troféu 3º lugar R$ 100,00 + Troféu 

3.4. PROVA CORRIDA - 5 KM 

PREMIAÇÕES DA CATEGORIA CADEIRANTE TRADICIONAL OU TRICICLO: 

a. Todo PARTICIPANTE com colocação entre o 1º e 3º lugar, na CATEGORIA CADEIRANTE TRADICIONAL 

OU TRICICLO, MASCULINO e FEMININO, prevista no item 2.2 deste regulamento,  receberá além da medalha de 

participação, um troféu mais bonificação em dinheiro. 

 b.Premiações da Categoria CADEIRANTE TRADICIONAL E TRICICLO. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar R$ 200,00 + Troféu 1º lugar R$ 200,00 + Troféu 

2º lugar R$ 150,00 + Troféu 2º lugar R$ 150,00 + Troféu 

3º lugar R$ 100,00 + Troféu 3º lugar R$ 100,00 + Troféu 

3.1. PROVA CORRIDA – 5KM 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 3º lugar, nas FAIXAS ETARIAS MASCULINOS e FEMININOS 

DE 10 (Dez) E 10 (Dez) ANOS na prova de 5km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha 

de participação um troféu. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar Medalhão 1º lugar Medalhão 

2º lugar  Medalhão 2º lugar  Medalhão 

3º lugar Medalhão 3º lugar Medalhão 

 

PROVA CORRIDA – 10 KM. 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 5º lugar, na CATEGORIA GERAL MASCULINO e 

FEMININO dos 10 km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha de participação, 

um troféu mais bonificação em dinheiro. 
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MASCULINO FEMININO 

1º lugar R$ 600,00 + Troféu 1º lugar R$ 600,00 + Troféu 

2º lugar R$ 450,00 + Troféu 2º lugar R$ 450,00 + Troféu 

3º lugar R$ 300,00 + Troféu 3º lugar R$ 300,00 + Troféu 

4º lugar R$ 200,00 + Troféu 4º lugar R$ 200,00 + Troféu 

5º lugar R$ 150,00 + Troféu 5º lugar R$ 150,00 + Troféu 

3.1. PROVA CORRIDA – 10KM 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 3º lugar, nas FAIXAS ETARIAS MASCULINOS e FEMININOS 

DE 10 (Dez) E 10 (Dez) ANOS na prova de 10 km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da 

medalha de participação um troféu. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar Medalhão 1º lugar Medalhão 

2º lugar  Medalhão 2º lugar  Medalhão 

3º lugar Medalhão 3º lugar Medalhão 

3.2. PREMIAÇÕES DA CATEGORIA LOCAL DE CAICÓ 10 KM. 

a. Os PARTICIPANTES com colocação entre 1º e 5º lugar, na CATEGORIA GERAL LOCAL MASCULINO e 

FEMININO dos 10 km, prevista no item 2.3 deste regulamento,  receberá além da medalha de participação, um 

troféu mais bonificação em dinheiro. Obs. O atleta desta categoria deverá ter residência de no mínimo de um 

ano comprovado neste município. 

MASCULINO FEMININO 

1º lugar R$ 600,00 + Troféu 1º lugar R$ 600,00 + Troféu 

2º lugar R$ 450,00 + Troféu 2º lugar R$ 450,00 + Troféu 

3º lugar R$ 300,00 + Troféu 3º lugar R$ 300,00 + Troféu 

4º lugar R$ 200,00 + Troféu 4º lugar R$ 200,00 + Troféu 

5º lugar R$ 150,00 + Troféu 5º lugar R$ 150,00 + Troféu 

6º lugar Troféu 6º lugar Troféu 

7º lugar Troféu 7º lugar Troféu 

8º lugar Troféu 8º lugar Troféu 

9º lugar Troféu 9º lugar Troféu 

10º lugar Troféu 10º lugar Troféu 
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3.3.  INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

a. Serão premiados com medalhas de participação os primeiros 500 (quinhentos) atletas que concluírem as prova de 

5km e 10km; 

b. A premiação não é cumulativa, ou seja, os atletas premiados na classificação geral e Atletas na categoria 

Local de Caicó, não serão premiados nas outras categorias ou faixas etárias; 

c. Não haverá pagamento de cachê para nenhum participante. 

4- INSCRIÇÕES DA CORRIDA DE SANT´ANA/2017: 

a. Serão realizadas no período de 06/07 a 19/07/2017 via Online, Através do portal 

(www.equipecaicoruas.blogspot.com/www.mceventosesportivoss.blogspot.com) 

As inscrições estarão abertas no período de 06/07 a 19/07/2016, das 07h30min às 12h30min, de segunda a 

sexta- feira, na Coordenação de Esportes, Ginásio Nonozão – Centro- Caicó/RN. Contudo torna-se obrigatório 

a apresentação do recebimento da doação taxa de inscrição e apresentação do RG, CPF, CNH, carteira da 

CBAt ou carteira de trabalho do atleta para confirmar a inscrição e receber o número de identificação, que 

será entregue até 40 (quarenta) minutos antes da largada. Igualmente, informamos que a inscrição dos atletas 

na referida Corrida, 2kg de alimentos não perecíveis;  

Obs. Para participar da Corrida de 5 km é preciso ter no mínimo 15 anos e nos 10 km é preciso ter no mínimo 

18 anos ou a completar até 31/12/2017. 

b. Investimento: : 02kg de alimentos não perecível; 

c. Central de Atendimento e informações com: Erick Fones: (84)99673-4369 ou na Coordenação de Esportes.. 

5 – KITS DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. O atleta devidamente inscrito e que tenha efetivado a doação de 02 (dois) quilos de alimentos, receberá 01 Chip, 

01(um) número de identificação (de uso obrigatório – peitoral) com 04 (quatro) alfinetes de segurança; 

5.2. Não está incluído no kit de participação, porém, com obrigatoriedade de fornecimento por parte da 

ORGANIZAÇÃO e/ou contratação de prestação de serviços os seguintes itens: a elaboração de resultados e 

divulgação. 

Paragrafo único; Os serviços a ser prestado aos atletas, 01 Chip, 01(um) número de identificação (de uso 

obrigatório – peitoral) com 04 (quatro) alfinetes de segurança; kit corrida, água para beber, lanche calórico 

(banana, tangerina ou laranja e doce ou rapadura), medalhas em latão com fita personalizada e seguro de 

vida atleta. 

5.3. ENTREGA DE KITS: 

Será realizado nos dias 22/07 das 8h às 12h30, na Coordenação de Esportes, Ginásio de Esportes da Ilha de 

Santana– Centro- Caicó/RN.  

6- REGRAS E ORIENTAÇÕES GERAIS DO EVENTO: 

a. Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e 

acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO; 



12 

 

b. Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive 

direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer ônus que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo; 

c. Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio médico com ambulâncias para prestar o 1º 

atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência 

como de qualquer outra necessidade será efetuado na REDE PÚBLICA de urgência. A ORGANIZAÇÃO da referida 

corrida não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova; 

d. O PARTICIPANTE ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento 

médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) isentando a 

ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências dessa decisão; 

e. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a orientação dos 

participantes; 

f. Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, banheiros químicos e Guarda-Volumes no local da 

largada; 

g. A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados VALORES no Guarda-Volumes tais como: relógios, 

roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de créditos etc; 

h. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado nos Guarda-Volumes, uma vez que se 

trata de um serviço de cortesia da prova; 

i. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES; APOIADORES E 

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos 

PARTICIPANTES no EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a realização do EVENTO; 

j. Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos os 

PARTICIPANTES; 

k. Os acessos às áreas de Concentração e Largada serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que delimitam 

estas áreas para entrar na pista no momento da LARGADA ou em qualquer outro momento, sob qualquer pretexto; 

l. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, 

não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE inscrito no EVENTO, seja ao 

patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do Autor; 

m. Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição deverá ser feita, por 

escrito, à ORGANIZAÇÃO, no dia do evento em até 30 minutos após a divulgação do mesmo. Porém, caso essa 

reclamação seja a respeito do resultado divulgado nos sites e blogs, o prazo máximo para qualquer alteração será em 

até 10 (dez) dias após a primeira publicação do resultado nos referidos; 

n. Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior; 

o. O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas neste REGULAMENTO 

poderá a qualquer tempo ser desclassificado do EVENTO; 

p. Todo PARTICIPANTE tem a obrigação de preencher corretamente a Ficha de Inscrição do EVENTO. 
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q. O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus 

sucessores; 

r. Ao se inscrever no EVENTO o PARTICIPANTE o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE;  

s. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio aviso, 

conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações na retirada do Kit, ocasião esta em que o 

PARTICIPANTE deverá opinar se deseja, ou não, participar da prova; 

t. A ORGANIZAÇÃO disponibiliza para contato com os participantes, o seu serviço de fale conosco através dos 

contatos divulgados no item 4, “e” desse regulamento e no site do evento (www.equipecaicoruas.blogspot.com), 

únicas fontes oficiais de fornecimentos de resultados; 

7- REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO:  

a.  A idade mínima exigida para a participação nas corridas de acordo com as normas 7 da CBAt,  de 5km é de 15 

anos e na de 10 km é de 18 anos, para ambos completados até o dia 31 de dezembro de 2017, que também será 

considerada para efeitos de classificação por faixa etária; 

b. A CORRIDA terá duração máxima de 2h30 (duas horas e trinta minutos), sendo a área da linha de 

Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este período; 

c. O PARTICIPANTE deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido qualquer 

outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso indicado, sob pena, de 

desclassificação; 

d. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas ou algum tipo de hidratação em 

movimento, exceto os pontos de abastecimento oferecidos pela própria ORGANIZAÇÃO, bem como o uso de 

qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO, sob pena, de 

desclassificação; 

e.  O NÚMERO DE PEITO deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta; 

f. É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer mutilação, troca ou cessão de tal número 

implicará na desclassificação do PARTICIPANTE; 

g. Serão disponibilizados postos de hidratação na largada; aproximadamente no 3 km, 6km e na área de chegada; 

h. A prova terá a supervisão da FNA, sendo o seu percurso aferido por um medidor oficial da CBAt e a cada 

quilômetro será disponibilizada uma placa indicativa de quilometragem; 

i. Após a chegada, é proibido ao atleta, ultrapassar o concorrente que estiver à sua frente no funil de chegada;  

j. A Cerimônia de Premiação será realizada logo após o tempo de duração máximo da prova;  

l. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Delegado Técnico e pela Direção Geral da prova. 

 

 
PROMOÇÃO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN. 
 

REALIZAÇÃO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, ATRAVÉS DA 

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. 
  


