REGULAMENTO

2ª CORRIDA DO COCÓ

FORTALEZA/CE DIA 09 JUNHO/2019

REGULAMENTO DO EVENTO
2ª CORRIDA DO COCÓ
A 2ª CORRIDA DO COCÓ será realizada no dia 09 de Junho de 2019, às 6:30 h, no Parque
Estadual do Cocó. A Corrida terá percursos aproximados de 2Km e 5Km. O objetivo é promover
o bem-estar físico do público em geral. Além disso, o evento tem cunho socioambiental, uma vez
que a inscrição dos participantes será feita mediante a doação de uma lata de leite em pó de 400
g que será revertida para o Lar Amigos de Jesus (https://www.laramigosdejesus.org.br/) e ainda
haverá uma série de atividades de Educação Ambiental no entorno do Parque Estadual do Cocó.

1) SOBRE A CORRIDA
a) Data da Corrida: 09 de Junho de 2019.
b) Local: Parque Estadual do Cocó – Fortaleza CE – Anfiteatro da Pe. Antônio Tomás
c) Concentração: 6 h
d) Largada: 6:30 h
e) Percursos Aproximados: 2 km e 5 km, aferidos por chip eletrônico.
f) A cronometragem oficial da prova será realizada através do chip eletrônico
descartável e por árbitros da Federação Cearense de Atletismo - FCAT. É obrigação
de cada participante instalar corretamente seu chip. A não utilização correta do chip
acarretará a automática desclassificação do participante.
g) A publicação dos resultados oficiais, por tempo bruto, acontecerá em até 72 horas
após

o

evento

no

site

da

2ª

CORRIDA

DO

COCÓ

(http://www.corridadococo.com.br).

2) INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS KITS DE PARTICIPAÇÃO
a) As inscrições acontecerão de 07 a 24 de Maio 2019 para o Público em Geral, ou até
serem preenchidas todas as 2.000 vagas (o que ocorrer primeiro), pelo site
www.corridadococo.com.br.
b) A inscrição será GRATUITA, mas condicionada a doação de 1 Lata (somente
será aceito LATA) de Leite em Pó de 400 g NO ATO DA RETIRADA DO KIT
DE PARTICIPAÇÃO.

c) A entrega dos Kits de Participação será realizada dos dias 6 a 8 de Junho / 2019,
das 15:00 às 20:00 Hs no calçadão do Parque Estadual do Cocó, Av. Padre Antônio
Tomás.
d) A entrega dos Kits de Participação estará sujeita à doação de 1 Lata (somente serão
aceitas latas) de leite em pó de 400g por participante, que deverá ser realizada no ato
da retirada do Kit.
e) O kit de participação será composto pelo Número de peito, Chip de uso único,
Camiseta, Boné, Squeeze e 1 Eco Bag.
f) Não haverá entrega de kits no dia da corrida (09 de Junho de 2019), nem
posteriormente à sua realização.
g) O kit de participação somente poderá ser retirado na data e horário divulgados,
mediante apresentação do CPF e documento com foto do participante. Não serão
entregues kits sem os documentos necessários.
h) Em caso de retirada de Kit de Participação por terceiros, o participante deve
preencher uma Autorização para que a pessoa responsável entregue no momento de
receber o Kit de Participação. Além da Autorização por escrito, é imprescindível
a apresentação do CPF e de um documento com foto do participante inscrito,
bem como da pessoa responsável que fará a retirada.

3) REGRAS ESPECÍFICAS
a) Idade mínima para participação no evento é de 16 anos. A idade a ser considerada
para efeitos de classificação por faixa etária é a que o participante terá em 31 de
dezembro de 2019.
b) Os participantes de 16 a 17 anos deverão estar com a autorização do pai ou
responsável.
c) Os participantes deverão completar a prova no período máximo de 02 horas e 20 min.
Após este período, a segurança do percurso, equipamentos e serviços serão
desativados/desligados.
d) O participante que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do
percurso, deverá se retirar da competição.
e) Uso da Camiseta – OPCIONAL , recomendamos a todos os participantes
devidamente inscritos na prova que, para melhor identificação e controle, façam uso
da camiseta oficial do evento.
f) Uso do Chip – OBRIGATÓRIO - Deverá ser colocado no tênis, de acordo com as
instruções da Organização. A colocação do chip é da responsabilidade de cada

participante. O USO INCORRETO OU NÃO USO DO CHIP ELETRÔNICO É
MOTIVO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
g) O Número de Inscrição (Número de Peito) – OBRIGATÓRIO, deverá ser fixado
de forma visível na parte frontal da camiseta, não podendo ser violado. O NÃO USO
DO NÚMERO DE PEITO É MOTIVO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO
PARTICIPANTE
h) Desclassificação – O participante será desclassificado nos seguintes casos:
i) Quando deixar de utilizar ou utilizar de forma inadequada o chip eletrônico e/ou

o número de peito e ainda se houver troca do número ou do chip eletrônico;
ii) Quando ceder/trocar o número/chip eletrônico a outro participante inscrito ou não

inscrito;
iii) Desviar do percurso da corrida ou não passar nos pontos de controle;
iv) Largar antes da autorização do diretor da prova;
v) Pular grades ou adentrar à pista ilegalmente durante a largada;
vi) Empurrar, pegar carona ou outras formas de burlar as normas da

prova para alcançar qualquer tipo de vantagem;
vii) Desacatar outro(s) participante(s), o público, a arbitragem ou os organizadores.

4) PREMIAÇÃO
a) Todos os participantes que concluírem as provas de 5 e 2 Km receberão medalha de
participação mediante apresentação da tarjeta destacável do número de peito.
b) Não haverá premiação por equipe, nem para a caminhada de 2 Km.
c) Premiações para a prova de 5 km:
CATEGORIA PÚBLICO GERAL – 5 KM:

MASCULINO 5KM

FEMININO 5KM

1º LUGAR - Troféu

1º LUGAR - Troféu

2º LUGAR - Troféu

2º LUGAR - Troféu

3º LUGAR - Troféu

3º LUGAR - Troféu

4º LUGAR - Troféu

4º LUGAR - Troféu

5º LUGAR - Troféu

5º LUGAR – Troféu

d) A premiação será realizada imediatamente após a prova. Os resultados oficiais

somente

serão divulgados no site da 2ª Corrida do Cocó (www.corridadococo.com.br), em até 72 horas
após o evento.
e) O participante que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá
o direito aos prêmios.

5) SORTEIO DE PRÊMIOS
a) Prêmio: duas bicicletas.
b) Todos os participantes devidamente inscritos receberão um ticket para sorteio junto
ao Número de Peito que deverá ser destacado e colocado na urna localizada no palco
principal do evento.
c) Para receber o prêmio, o sorteado deverá necessariamente estar presente no momento
do sorteio, em caso contrário, será sorteado novo número e assim sucessivamente até
ser contemplando um participante presente.
d) A verificação se dará através do número de peito e com a apresentação do documento
com foto.
e) Os prêmios serão entregues de forma imediata aos contemplados.

6) INFORMAÇÕES GERAIS
a) Todos os inscritos na 2ª CORRIDA DO COCÓ estarão cobertos por um seguro de
acidentes pessoais aos praticantes de corrida de rua e afins. A apólice se encontra em
poder da SEMA e cobre somente o participante devidamente inscrito.
b) A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. Haverá, para
atendimento emergencial aos participantes, um serviço de ambulância UTI para
remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência, como de
continuidade, será efetuado pela Rede Pública, sob responsabilidade desta. O
participante e/ou acompanhante poderão decidir por outro sistema de atendimento
eximindo

a

Organização

de

qualquer

responsabilidade,

desde

a

remoção/transferência até seu atendimento médico.
c) Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança
pública, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes.
d) O participante da 2ª CORRIDA DO COCÓ cede os direitos de utilização de sua
imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com

direitos durante e após a competição, a televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão, para esta e próximas provas.
e) Serão colocados à disposição dos participantes inscritos os serviços de sanitários
(banheiros químicos) e guarda-volumes, devidamente sinalizados.
f) A organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de materiais, ou
prejuízo que, porventura, os participantes venham a sofrer durante a participação da
2ª CORRIDA DO COCÓ. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão
dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a
essas decisões.
g) A SEMA se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar quaisquer partes deste
regulamento, caso julgue necessário.

BOA PROVA!

