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REGULAMENTO – PROVA CORRIDA NATAL FELIZCIDADE 

1. APRESENTAÇÃO 

A 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA será pelo Santuário de São Francisco das Chagas, a realizar-

se-á no domingo, dia 16, de dezembro de 2018. 

2. CORRIDA 

2.1. - Poderão participar da CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA, pessoas de ambos os sexos 

masculino e feminino - com idade mínima de 18 anos (nascidos a partir de 2000) para a corrida de 10 km; 16 

anos (nascidos a partir de 2002) para a corrida de 5 km completos até o dia 31 de dezembro de 2018, Em 

conformidade com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. E para a Caminhada de 

2,5 km sem restrição de idade mínima.  

2.2. Este ano, teremos um percurso alternativo de 2,5km para iniciantes que não concorrerão a premiação 

oficial do concurso, porém, ao completar a prova receberão a medalha oficial do evento! 

2.3. Os participantes da corrida farão a largada nos horários abaixo relacionados, em pelotões únicos entre 

si, sinalizados na área da largada, com qualquer condição climática. 

2.3.1. Às 19h Largada Única para os atletas inscritos nos percursos de 5 km e 10 km. Em seguida os 

participantes da Caminhada de 2,5 km. 

2.3. O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão de problemas de ordem externa, tais 

como, tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia, clima, etc. 

2.4. A Corrida de 5km e 10km terão a duração máxima de 01:45h (uma hora e quarenta e cinco minutos), 

após esse tempo Pórtico de Chegada será fechado e seus equipamentos e serviços serão desligados. 

2.4.1. O atleta que se encontrar no percurso após esse tempo será convidado a retirar-se da competição 

estando automaticamente desclassificado. 

2.5. Será disponibilizada ambulância para atendimento no local da corrida. O atendimento médico hospitalar 

de emergência será efetuado na rede pública. 

2.6. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a orientação dos 

participantes.  

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Poderão participar da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA, até 300 pessoas de ambos os 

sexos, regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova, doravante denominados 

“Atletas”, nas seguintes distâncias aproximadamente: 

A. CORRIDA de 10 km; 

B. CORRIDA de 5 km; 

C. CAMINHADA de 2,5 km. 
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3.2.  Para se inscrever, os interessados deverão preencher o cadastro, disponível na internet no link: 

http://inscricao.cronoteam.com.br/ e também em nossas páginas: www.santuariodecaninde.com ou 

www.santuariodecaninde.com/natal, e presencial na Sede da Campanha dos Benfeitores, situada em frente 

à Praça da Basílica, Centro, Canindé – Ceará. No período de 20 de novembro a 07 de dezembro 2018. As 

inscrições serão limitadas a 400 participantes. A aprovação da inscrição está condicionada ao pagamento de 

taxa Kit da Corrida, nos seguintes critérios: 

1º Lote: Presencial - R$ 30,00 (Trinta reais), Internet - R$ 35,00 (Trinta e cinco reais) (inscrição + taxa boleto), 

no período de 20/11 a 30/11/2018;   

2º Lote: Presencial - R$ 40,00 (Quarenta reais), Internet - R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) (inscrição + taxa 

boleto), no período de 1º/12/2018 até o encerramento das inscrições. 

3.2.1. Pessoas ACIMA DE 60 ANOS (Estatuto do Idoso) e ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

comprovadas são obrigados a realizar suas inscrições PRESENCIALMENTE e terão desconto de 50% na 

inscrição. Caso a inscrição seja realizada por terceiros, será necessária a apresentação do RG para os idosos e 

a comprovação de um laudo médico para os atletas deficientes. 

3.2.3. Não haverá reembolso de inscrição, por parte da Organização, seus patrocinadores ou apoiadores, por 

qualquer que seja o motivo. 

3.3.  De acordo com as normas da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas se 

inscreverem e participarem da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 será a partir de 16 anos 

completos para 5km e de 18 anos para 10km. 

3.5. A inscrição na prova da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA é pessoal e intransferível, não 

podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma situação. 

3.6. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinando a ficha de inscrição, o participante 

aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento de 

acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 

3.7. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar 

ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões 

estruturais, sem aviso prévio. 

4. KIT DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1. O KIT de corrida será composto por um NÚMERO de peito, alfinetes, chip de cronometragem 

(descartável), camiseta e outros acessórios. 

4.1.1. O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa será responsável por qualquer 

acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da 

Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova, 

bem como estará passível de representação legal e suas consequências junto a Federação de Atletismo e 

órgãos legais. 

4.1.2. O Número de Peito não pode ser mutilado, pois implicará a desclassificação do atleta. 

http://inscricao.cronoteam.com.br/
http://www.santuariodecaninde.com/
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4.1.3. O número de peito terá cores diferentes para as categorias 10, 5 e 2,5 km 

4.2. As camisas oficiais da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA, terão modelo único, unissex, nos 

tamanhos P, M, G, GG. 

4.2.2. Orienta-se que antes de escolher o tamanho da camisa e confirmar a inscrição o atleta tenha a certeza 

do que está marcando no formulário; 

4.3. A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não 

utilização ou uso incorreto. 

4.4. Após o encerramento das inscrições, a organização do evento informará o dia da retirado dos Kits. 

4.5. Para a retirada do KIT será necessário apresentar o documento de identificação com foto. 

4.6. Na hora de retirada do kit e do chip, o atleta deverá conferir seus dados pessoais. Não serão aceitas 

reclamações cadastrais antes, durante e após a corrida. 

5. INSTRUÇÕES E REGRAS 

5.1. Os atletas deverão estar no local de largada com 30 minutos de antecedência, às 18h50min, quando 

serão dadas as instruções finais. 

5.2. O atleta deve participar da prova em uma única Categoria. 

5.3. O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc, com bicicleta e outros meios 

(pacing), resultarão na desclassificação do participante. 

5.4. O atleta deverá utilizar o percurso demarcado e divulgado pela organização, não sendo permitido o 

acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, como pular 

as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O 

descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta. 

5.5. O atleta que empurrar outro atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de 

desqualificação na prova. 

5.6. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso 

haja fraude comprovada, o(a) atleta será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade 

ideológica e/ou documental. 

5.7. Não será permitido retornar a Corrida o atleta que voluntariamente abandonar o percurso. 

5.8. O atleta deve retirar-se imediatamente da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 se assim 

for determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão Organizadora. 

5.9. A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem 

como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da Comissão Organizadora 

da prova. 
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5.10. A 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 é realizada segundo as Regras Técnicas e 

normas da CBAt, da Federação Cearense e as contidas neste regulamento. 

5.11. A Organização da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018, bem como seus 

patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 

participante, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor da ofensa. 

5.12. Serão desclassificados todos os atletas que se enquadrarem nos itens abaixo: 

a) Não percorrer rigorosamente o percurso, descumprindo o determinado pelo balizamento oficial da 

prova. 

b) Atalhar o percurso, subindo em calçadas ou passando por terrenos baldios, encurtando o percurso 

determinado. 

c) Dificultar a participação de outro atleta na prova. 

d) O ATLETA que for flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza - corredor realizando o 

acompanhamento de atletas com o objetivo de “dar ritmo”, caracterizando o “pacing”. 

e) Correr sem camisa ou camiseta ao longo do percurso. 

f) Cruzar a linha de chegada sem o Número de Peito. Encobrir o Número de Peito e/ou nome do 

patrocinador (mutilando-o ou afixando-o em outro local). Correr com o Número de Peito ou chip de 

outro atleta. 

g) Ultrapassar outro atleta após a linha de chegada (dentro do funil). 

h) Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva comprovada pela Direção da Prova. 

i) Invadir a área do pelotão de elite, antes da largada da prova. 

j) Pegar carona de veículos, bicicleta, motos ou similares, em qualquer trecho do percurso. 

k) Escapar, na saída da prova, antes do início oficial. 

l) Desrespeitar qualquer integrante da organização da prova. 

6. PERCURSO 

6.1. A prova será realizada em percursos aproximadamente de 2,5 km (dois quilômetros), 5 km (cinco 

quilômetros) 10 km (dez quilômetros). O percurso terá o total de 5 km de área fechada e exclusiva para os 

atletas. O atleta participante da categoria 10 km irá dar duas voltas no percurso.  

6.2. Os percursos das corridas serão amplamente divulgados nas páginas www.cronoteam.com.br/ e 

www.santuariodecaninde.com/natal 

 

 

http://www.cronoteam.com.br/
http://www.santuariodecaninde.com/natal
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7. CRONOMETRAGEM e RESULTADOS 

7.1. Para a aferição dos tempos dos participantes da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 

será utilizado sistema de “transponder” (chip). A organização é da Cronoteam, Fortaleza.  

7.2 A APURAÇÃO será realizada a partir de resultado eletrônico (chip), sendo utilizado para efeito de 

classificação o “TEMPO BRUTO”, de acordo com o que prescreve a Confederação Brasileira de Atletismo. Este 

tempo é computado a partir do momento da largada até o mesmo cruzar a linha de chegada.  

7.3. O serviço de cronometragem, elaboração, fornecimento, divulgação e publicação de resultados 

dependem da correta utilização e instalação do chip por parte do participante. Da mesma forma, é de inteira 

responsabilidade do participante a regular passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se 

tratam de equipamentos eletrônicos que podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de 

informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e os Realizadores de qualquer responsabilidade.  

7.4. Os resultados da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 serão publicados no site oficial do 

evento até 48 horas úteis após o término da prova pelo site: www.cronoteam.com.br/ e 

www.santuariodecaninde.com/natal  

8. PREMIAÇÃO 

8.1. A premiação da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 será assim distribuída: 

8.1.1. Haverá premiação pecuniária para os três primeiros colocados da categoria Geral no masculino e 

feminino da prova de 5 km; 

 1º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 200,00 + Medalha 

 2º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 100,00 + Medalha 

 3º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 70,00 + Medalha 

 PRÊMIO DE MELHOR CANINDEENSE CLASSIFICADO para 1ºs colocados no Masculino e Feminino, com 

premiação no valor de R$ 200,00, de acordo com os seguintes critérios:  

1. Serão considerados atletas canindeenses todos aqueles que tenham residência e moram na cidade a 

pelo menos 03(três) anos; 2. A bonificação dos atletas canindeenses não será cumulativa com as 

demais premiações; 3. Os premiados só receberão o prêmio mediante a apresentação da RG e CPF. 4. 

Para receber o prêmio, deverão assinar um recibo; 5. As premiações não serão cumulativas, o atleta que 

for contemplado na geral, não poderá acumular com a do melhor atleta canindeense.  

8.1.2. Haverá premiação pecuniária para os três primeiros colocados da categoria Geral no masculino e 

feminino da prova de 10 km; 

 1º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 250,00 + Medalha 

 2º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 150,00 + Medalha 

 3º Lugar Geral no Masculino e no Feminino - R$ 100,00 + Medalha 

http://www.cronoteam.com.br/
http://www.santuariodecaninde.com/natal
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 PRÊMIO DE MELHOR CANINDEENSE CLASSIFICADO para 1ºs colocados no Masculino e Feminino, com 

premiação no valor de R$ 250,00, de acordo com os seguintes critérios:  

2. Serão considerados atletas canindeenses todos aqueles que tenham residência e moram na cidade a 

pelo menos 03(três) anos; 2. A bonificação dos atletas canindeenses não será cumulativa com as 

demais premiações; 3. Os premiados só receberão o prêmio mediante a apresentação da RG e CPF. 4. 

Para receber o prêmio, deverão assinar um recibo; 5. As premiações não serão cumulativas, o atleta que 

for contemplado na geral, não poderá acumular com a do melhor atleta canindeense.  

 A definição dos atletas para esta premiação (melhor canindeense classificado) será pela ordem de 

chegada e não pelo tempo liquido. 

 As 3 (três) primeiras colocações gerais na corrida de 5km e 10km serão definidas por ordem de chegada. 

As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto pelo atleta para completar o 

percurso, definido pela Organização. 

8.1.3. Nas premiações por faixa etária (M/F), referente ao inscritos nos 5km, serão agraciados com medalhas 

e premiações em dinheiro, os atletas classificados nos 1º lugares (M/F). 

Classificação Categoria Masculino Feminino Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

1º Lugar 1ª Categoria 16 a 29 anos 16 a 29 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 2ª Categoria 30 a 39 anos 30 a 39 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 3ª Categoria 40 a 49 anos 40 a 49 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 4ª Categoria 50 a 59 anos 50 a 59 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 5ª Categoria 60 acima 60 acima R$ 50,00 R$ 100,00 

Nas premiações por faixa etária (M/F), referente ao inscritos nos 10km, serão agraciados com medalhas e 

premiações em dinheiro, os atletas classificados nos 1º lugares (M/F).  

Classificação Categoria Masculino Feminino Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

1º Lugar 1ª Categoria 18 a 29 anos 18 a 29 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 2ª Categoria 30 a 39 anos 30 a 39 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 3ª Categoria 40 a 49 anos 40 a 49 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 4ª Categoria 50 a 59 anos 50 a 59 anos R$ 50,00 R$ 100,00 

1º Lugar 5ª Categoria 60 acima 60 acima R$ 50,00 R$ 100,00 

 

8.2. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e 

sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação (Finisher). 

8.3. Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova. 

8.4. Para receber a medalha é obrigatório que o atleta esteja portando o número de peito. 
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8.5. Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta. 

8.6. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 

premiação for iniciada. 

8.7. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação, salvo em situação de força 

maior, perderá o direito aos prêmios. 

9. DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES E SERVIÇOS DE APOIO E ESTRUTURA 

9.1. Ao participar da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 o atleta 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 de sua aptidão física para participar da CORRIDA, 

isentando os organizadores, colaboradores e patrocinadores de “TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE” 

por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação. 

9.2. Todos os atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da 

prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos atletas. O atleta inscrito, contará com 

seguro atleta, para acidentes durante o percurso. 

9.3. O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física e seu 

desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. 

9.4. O diretor de prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o 

participante a qualquer momento. 

9.5. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e segurança por todo o percurso da 

prova e no local de chegada, que será garantida pelos órgãos competentes. Em cumprimento as normas da 

CBAt. 

9.6. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas 

médicas em casos de internação ou lesões geradas pela prática da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE 

FRANCISCANA 2018. 

9.7. Ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água. 

9.7.1. Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos (quilometragens aproximadas): 

Postos de água 2 km: Km 1 – Chegada  

Postos de água 5 km: Km 2,5 - Chegada  

Postos de água 10 km: Km 2,5 – Km 5 – km 7,5 

 

10. DIVULGAÇÃO E DIREITO AUTORAIS 

10.1. O atleta que se inscreve e/ou participa da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, 

jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à CORRIDA, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, 
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renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com tais direitos, aos patrocinadores ou 

meios de comunicação em qualquer tempo/data. 

10.2. Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os 

direitos de utilização de sua imagem para a organização da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 

2018, em caráter definitivo, a título gratuito e por prazo indeterminado. Os participantes estão cientes de 

que, por ser total a cessão de direitos, aqui referida, a organização da CORRIDA NATAL FELIZCIDADE 

FRANCISCANA 2018 ficam autorizadas a executar livremente montagens com as imagens ora cedidas, não 

havendo limite de reprodução do material, responsabilizando-se pela correta utilização das obras ao final da 

produção. 

10.3. A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo-tape relativos à prova/competição têm os 

direitos reservados aos organizadores. 

10.4. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional para a cobertura do evento 

estará sujeita à autorização e aprovação da organização da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 

2018. 

11. SUSPENSÃO, ADIAMENTO E CANCELAMENTO DA PROVA 

11.1. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da 

CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018, iniciada ou não, por questões de segurança pública, 

vandalismo e/ou motivos de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Sendo suspensa a prova, 

por qualquer um destes motivos, esta será considerada realizada e não haverá designação de nova prova. 

11.2. Os atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual 

suspensão da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 (iniciada ou não) por questões de 

segurança pública, não gerando qualquer responsabilidade para a Comissão Organizadora. 

11.3. A 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 poderá ser adiada ou cancelada a critério da 

Comissão Organizadora, sendo comunicada aos inscritos esta decisão pela Organização da Corrida. 

11.4. Na hipótese de adiamento da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 e a consequente 

divulgação de nova data, todos os inscritos serão avisados. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 

convidadas. 

12.2. Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição referente aos primeiros 

colocados ou condução da prova deverão ser feitas, por escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial à 

Organização do Evento. 

12.3. Ao participar da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018 o atleta aceita totalmente o 

Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, assume as despesas de transporte, 
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hospedagem, alimentação ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na 

prova, antes, durante e depois da mesma. 

12.4. Não será disponibilizado um guarda-volumes para os participantes. 

12.5. A Comissão Organizadora poderá, a conforme as necessidades do evento, alterar este regulamento, 

informando as mudanças. 

12.6. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 

soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

Maiores informações com a Comissão Organizadora da 4ª CORRIDA NATAL FELIZCIDADE FRANCISCANA 2018, 

pelos fones: (85) 3343.9950 (Rogério Sales e Rafael Silva) ou pelo (85) 3343.0186 (Jander Silva), ou também 

pelo WhatsApp Corrida (85) 98920.4712. Também pode conferir a programação pela internet, na página: 

www.santuariodecaninde.com/natal 

 

Canindé, 20 de novembro de 2018. 

Atualizado às 08:11, em 22/11/2018. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

http://www.santuariodecaninde.com/natal

