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MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020 

 
REGULAMENTO GERAL 

 
 

1. OBJETIVO 

 

A MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020,  tem como objetivo 

principal despertar o interesse da prática esportiva aliada ao bem estar entre os cidadãos, 

buscando a integração da população e contribuindo com a difusão do esporte junto à 

comunidade de Pindoretama e adjacência praticantes da corrida de rua.  

 

2. REGRA DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1  Poderão participar da  MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020,  

corredores de ambos os sexos masculino e feminino devidamente inscritos nas distancias 

aproximadas: 

  

  3 km - idade mínima de 13 anos (2007)  

  7 km - idade mínima de 14 anos (2006) 

14 km - idade mínima de 16 anos (2004) 

21 km - idade mínima de 18 anos (2002) 

             

2.2  Idade completado até o dia 31 de dezembro de 2020. Os percursos serão divulgados 

posteriormente nas redes sociais.   

 

2.3  Atletas de 3 km e 7 km,  deverão ter a autorização por um responsável para realizar a 

sua inscrição. 

 

2.4 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que ao participar da Corrida, o assume 

total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume 

as despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois da 

Corrida. 

 

2.5 Para sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, devendo 

portar o número de peito e o chip. 

 

2.6 O preenchimento incorreto da ficha de inscrição ONLINE OU PRESENCIAL, a inscrição na 

categoria incorreta, acarretará na sumária desclassificação do participante. 
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2.7 O atleta deve participar da prova em uma única Categoria 

 

2.8  As provas terão duração máxima de 180 minutos. Uma vez atingido esse tempo, o 

Pórtico de Chegada será fechado e seus equipamentos e serviços serão desligados. O 

participante que se encontrar no percurso será convidado a retirar-se da prova. Ao ser 

convidado (a) a retirar-se da prova, o atleta deverá embarcar nos transportes cedidos pela 

organização para retornar ao ponto de largada, quando este serviço estiver disponível. 

 

3. DA PROVA: 

 

3.1 A MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020  é promovida pela LIDEP – 

Liga Desportiva de Pindoretama com apoio da Equipe Atletas do Futuro, em parceria com 

a  Prefeitura Municipal de Pindoretama por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, 

patrocinadores e colaboradores. 

            

3.2  A MEIA MARATONA SJ DE PINDORETAMA, será realizada no dia 15 de  Março  de 

2020, na cidade de Pindoretama – Ceará. À  Rua Odílio Maia Gondim - Centro ao lado do 

Centro Cultural. Em qualquer condição de tempo. 

         

3.3 Será disponibilizada ambulância para atendimento no local da corrida. O atendimento 

médico hospitalar de emergência será efetuado na rede pública. 

 

3.4 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes, e haverá staffs para a 

orientação dos participantes. 

 

3.5 Serão colocados à disposição dos atletas Sanitários e Guarda-Volumes.   

 

3.6 A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, 

por se tratar de um serviço de cortesia. 

 

3.7 Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores e 

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

pelos participantes no evento, independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer 

extravio de materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a 

participação da prova. 

 

3.8 A Organização da prova, bem como seus patrocinadores, apoiadores e colaboradores, 

não se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a 

terceiros, ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do infrator. 
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3.9 Recomenda-se prévia e rigorosa avaliação médica a todos os participantes, para 

atestarem que estão aptos a praticar exercícios. 

 

3.10 É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. O atleta deverá 

observar o trajeto, não sendo permitido nenhum meio auxiliar para alcançar qualquer tipo 

de vantagem ou utilizar atalhos. A não observância dessas regras causará a desclassificação 

do atleta. 

 

3.11 É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento por ciclistas, ou por outro 

atleta 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. A não observância dessas regras 

causará a desclassificação do atleta. 

 

3.12 O participante da MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020, cede de 

forma gratuita todos 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. 

 

3.13 Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança, 

vandalismo e/ou motivos de força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do 

Código Civil.  

 

3.14  A organização, patrocinadores e parceiros não se responsabilizam por qualquer perda 

de material sofrida pelo atleta durante a prova. 

 

3.15 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso dessas decisões. 

 

4. DA LARGADA: 

Os participantes da corrida farão a largada nos horários abaixo relacionados, em pelotões 

únicos entre si, sinalizados na área da largada. 

 

4.1 Concentração: 5:00h 

4.2 Largada 21km: 6:00h 

4.3 Largada PCD (Pessoas Com Deficiência): 6:15h 

4.4 Largada: 3km 7km e 14km: 6:30h 
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5. CONTROLE DE PERCURSO  

 

5.1 Haverá pontos de controle nos percursos de 7km, 14km e 21km. 

       

6. INSCRIÇÕES, VALORES E LIMITES: 

 

6.1 As inscrições serão limitadas a 1.000 atletas, tendo seu início no dia 16/01/2020 e o 

encerramento 23:59 do dia 29/02/2020, ou quando for atingido o número máximo de 

inscritos, o que ocorrer primeiro. 

      

7. A TAXA DE INSCRIÇÃO:  

 

7.1  LOTE PROMOCIONAL – 16/01 a 07/02/2020 

 

7.2  Provas: 3km, 7km e 14km 

Kit sem camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha pós prova R$ 

35,00; 

 

Kit com camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha pós prova  

R$ 55,00; 

 

 

7.3  Prova: 21km 

 Kit com camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha pós prova 

R$ 70,00; 

 

 

7.4 LOTE DOIS – 08/02 a 29/02/2020 

 

7.5 Provas: 3km, 7km e 14km 

Kit sem camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha após corrida 

R$ 50,00; 

 

Kit com camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha após corrida 

R$ 65,00; 
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7.6  Prova: 21km 

 

Kit com camisa: número de peito + chip + seguro atleta + kit lanche e medalha pós prova 

R$ 90,00. 

 

Observação 1: -  Os PCD’s  somente terão direito a 50% de desconto apenas no kit com 

camisa. E só poderão se inscrever e participar na prova de 7km. O atleta deverá está de 

acordo com o item 8.8 desde regulamento. 

 

Observação 2: -  Os atletas acima de 60 anos  somente terão  direito a 50% de desconto 

apenas no kit com camisa. O atleta deverá está de acordo com o item 8.8 desde 

regulamento. 

 

Observação 3: -  Nos 21km somente haverá kit com camisa.    

 

Observação 4 -  A medalha de participação será oficialmente entregue logo após a chegada 

de cada atleta devidamente inscrito e portando número de peito e chip, os atletas inscritos 

nos 21km receberão medalhas exclusiva no dia do evento.  

 

8. LOCAIS DE INSCRIÇOES 

 

8.1 As inscrições poderão ser feitas com a Equipe Atletas do Futuro, falar com Lene 

Bezerra, fone/whatapp: (85) 987 88 73 98. 

 

8.2  CIAA – CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO ATLETA, Rua Deputado Moreira da Rocha, 

925, Meireles, Fortaleza/CE. Fone: (85) 2181 0840 a partir do dia 23/01/2020. 

 

8.3  Site:  www.forchip.com.br .  

 

8.4 Para inscrições feitas através do site, o atleta deve apresentar o comprovante de 

pagamento on- line pago, gerado na conclusão de sua inscrição.  

 

8.5  O valor da inscrição será considerado levando em conta a data do pagamento, e não a 

data do preenchimento da ficha. Somente será validada a inscrição, após o recebimento da 

comprovação de pagamento pela comissão organizadora, a qual incluirá automaticamente 

o nome do atleta na lista de inscritos, desde que o pagamento tenha sido efetuado no 

prazo. 

 

8.6 A inscrição é pessoal e intransferível. 

 

http://www.forchip.com.br/
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8.7 Para a inscrição de atletas de PINDORETAMA, somente  presencia l ,  onde será 

exigida comprovação através do título de eleitor, com data de emissão até o ano 2019 ou 

comprovante de residência no município, no próprio nome do atleta ou no nome do pai ou 

da mãe. 

 

8.8 A Organização da MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE PINDORETAMA 2020, 

disponibilizará 10% (dez por cento) do número total de vagas com desconto de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição no Kit com camisa para pessoas de 

ambos os sexos a partir dos 60 anos de idade ou com algum tipo de deficiência física.  

No ato da inscrição os atletas poderão escolher o local de retirada do seu KIT, sendo nos 

seguintes nos locais 

 

9. RETIRADA  DE KITS: 

 

9.1 Para receber o Kit, o atleta deverá observar as seguintes normas: 

 

9.2 A entrega dos kits será realizada entre os dias 11 e 13 de março, nos seguintes horários 

e locais:  

 

 

9.3 DIA 11 e 12.03 – (quarta e quinta feira ) EM FORTALEZA - CIAA – CENTRO INTEGRADO 

DE APOIO AO ATLETA, Rua Deputado Moreira da Rocha, 925, Meireles, Fortaleza/CE. Fone: 

(85) 2181 0840. Dias: 11 e 12 de março de 2020, das 9h às 19h. 

 

9.4 DIA 13/03 (sexta feira) - EM PINDORETAMA – LIDEP – LIGA DESPORTIVA DE 

PINDORETAMA, Avenida Capital Nogueira, 1313-1 – Centro de Pindoretama/CE. Dia: 13 de 

março de 2020, das 8h às 17h. 

 

 

Observação 5: Não haverá entrega de Kits no dia e após da corrida. 

  

9.5 O atleta que não comparecer para retirar seu kit, em data/hora prevista neste 

regulamento, perderá o direito de participar do evento, bem como autoriza a Organização 

disponibilizar o referido kit, sem direito a reembolso por se tratar de uma desistência. 

 

Observação 6:   Não haverá, em hipótese alguma, devolução de valores referentes à 

inscrição. 
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9.6 Para a retirada do KIT será necessário apresentar o comprovante de pagamento da 

inscrição (ORIGINAL), documento de identidade (não serão aceitas cópias, em hipótese 

nenhuma), ou apresentação do SMS enviado pela empresa responsável para o atleta 

confirmando a sua inscrição de participação. A organização não será obrigada a entregar ao 

atleta o kit após as datas, horários e local descritos acima 9.3 e 9.4  Logo, a retirada deve ser 

obrigatoriamente nos dias, horários e local ditos e solicitado pelo atleta acima. 

 

9.7 O atleta receberá um número de peito, que deverá ser afixado na parte frontal da 

camiseta, durante a corrida e produtos fornecidos pelos patrocinadores, se houver.  

 

9.8 O atleta receberá um Chip de cronometragem descartável, junto com o seu kit, que 

deverá ser fixado no cadarço do tênis na posição vertical. Verifique a orientação sobre a 

fixação na retirada do chip. 

 

9.9 A utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim como as consequências 

de sua não utilização ou uso incorreto. 

 

9.10 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. 

 

9.11 O número de peito deverá estar afixado de forma visível na frente da sua camiseta. 

 

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

 

9.13 O Atletas poderá solicitar mudança na sua inscrição até o dia 6/03 (sexta feira). 

Devemos informar que a devida substituição deverá ser feita somente nos dados cadastrais 

do atleta, não será possível mudanças cadastrais em distancia, categoria e tamanho de 

blusas. 

 

9.14 O número de peito terá cores diferentes para as devidas categorias, sendo passível de 

desclassificação o atleta que correr com o número (cor) que não condiz com a sua inscrição. 

 

10 PERCURSO: 

  

O percurso das corridas será divulgado no site www.forchip.com.br e nas redes sociais da 

prova. 

 

 

 

 

http://www.forchip.com.br/
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11. CRONOMETRAGEM e RESULTADOS  

 

11.1 Para a aferição dos tempos dos participantes da Meia Maratona de São Jose de 

Pindoretama, será utilizado sistema de transponder (chip) pela empresa Forchip 

Cronometragem. A supervisão dos resultados será realizada pelos árbitros da Federação 

Cearense de Atletismo (FCAt), para a definição da Classificação Geral de cada categoria 

(Masculino e Feminino). 

 

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

efeito de classificação o “TEMPO BRUTO” para a premiação geral e para faixa etária tempo 

LÍQUIDO. De acordo com o que prescreve a Confederação Brasileira de Atletismo. BRUTO 

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

chegada. LIQUIDO é a partir da passagem do atleta no pórtico até o mesmo cruzar na linha 

de chegada.  

 

11.3 O serviço de cronometragem, elaboração, fornecimento, divulgação e publicação de 

resultados depende 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, mau uso do chip, ficando 

isenta a ORGANIZAÇÃO e os Realizadores de qualquer responsabilidade. 

 

11.4 Os resultados da Meia Maratona de São Jose de Pindoretama, serão publicados no site 

oficial do evento até 24 horas úteis após o termino da prova pelo site: www.forchip.com.br 

 

12. PUNIÇÕES: 

 

12.1 O atleta será desclassificado da corrida, quando: 

 

12.2 Repassar indevidamente o seu número de peito ou chip para outro atleta, causando 

danos a terceiros; 

 

12.3 Sair antes do sinal de largada; 

 

12.4 For flagrado recebendo qualquer ajuda motora no percurso; 

 

12.5 Empurrar, cortar caminho, destratar atletas, público e organizadores durante a prova. 

 

 

 

http://www.forchip.com.br/
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12.6 Os atletas participantes e oficialmente inscritos na MEIA MARATONA DE SÃO JOSÉ DE 

PINDORETAMA 2020 terão direito ao SEGURO ATLETA, por isso da necessidade do 

preenchimento completo das informações na FICHA DE INSCRIÇÃO, caso informações 

incompletas, o número de peito seja repassado ou utilizado por terceiros o mesmo não 

estará assegurado.   

 

12.7  O atleta  que repassar sua inscrição para terceiro e for flagrado (foto ou vídeo), 

correndo com o número de peito ou chip por outro atleta, poderá ser impedido de 

inscrever-se em todas as corridas de Pindoretama em 2020, após análise dos 

organizadores. 

 

12.8 Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito à equipe 

organizadora da prova, até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial.  

 

12.9  Ao inscrever-se no evento, o atleta:  

 

1 -   Assume que conhece e concorda plenamente com o regulamento da corrida, disputa 

a prova por livre e espontânea vontade;  

 

2 -  Assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos;  

 

3 -  Assume que está em boas condições de saúde e apto para a conclusão do percurso; 

 

4 - Isenta os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade, em seu nome 

e de seus herdeiros;  

 

5 - Autoriza a utilização de suas imagens para a promoção do evento por tempo 

indeterminado.  

 

 

13.    DAS PREMIAÇÕES: 

 

13.1  A prova de 3km será somente participativa e as provas de 7km, 14km e 21km serão 

competitivas.  

 

13.2  Teremos premiação com TROFÉUS do 1° ao 3° lugar feminino e masculino para os 

Pindoretamenses (local)  e Visitantes nos percursos de 7km e 14km e para a prova de 21km 

apenas haverá premiação no geral (Pindoretamenses + Visitantes) feminino e masculino.  
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13.3   A premiação por faixa etária (geral) - Pindoretamenses e Visitantes, nas categorias 

7km, 14km e 21km  feminino e masculino. 

 

13.4  Não haverá  acumulo de premiação. 

 

13.5 Receberão prêmios da seguinte forma:   

 

1 -  Categoria Pindoretamense (Feminino e Masculino) Troféu do 1° ao 3° lugar; 

 

2 -  Categoria Visitante (Feminino e Masculino) Troféu do 1° ao 3° lugar; 

 

3 -  Premiação por Faixa Etária (Pindoretamense + Visitante) nos 7km, 14km e 21km 

(Feminino e Masculino) receberão Medalhões do 1° ao 3° lugar: 

 

14. FAIXAS ETARIAS:  

 

7km  Masc e Fem 14km Masc e Fem 21KM Masc e Fem 

14 anos a 24 anos 16 anos a 24 anos 18 anos a 24 anos 

25 anos a 34 anos 25 anos a 34 anos 25 anos a 34 anos 

35 anos a 44 anos 35 anos a 44 anos 35 anos a 44 anos 

45 anos a 54 anos 45 anos a 54 anos 45 anos a 54 anos 

55 anos a 64 anos 55 anos a 64 anos 55 anos a 64 anos 

Acima de 65 anos Acima de 65 anos Acima de 65 anos 

 

14.1  Os PCD’s receberão TROFÉUS na categoria geral (Pindoretamense + Visitante) do 1º ao 

3º feminino e masculino. 

 

14.2  Os participantes que concluírem a prova dentro do tempo de 3h receberam medalha 

de participação. Deve está afixado no peito o numero e com o chip no tênis. 

 

14.3  A solenidade de premiação terá início logo após a prova, com divulgação no serviço de 

som. 

 

Observação 7: - Para efeito de resultado final será considerado o tempo bruto para a 

premiação geral e para faixa etária tempo líquido. 
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15. RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS:  

 

15.1 Cada competidor é responsável pelo seu próprio desempenho, devendo julgar por si 

próprio se deve ou não continuar na corrida ou caminhada;  

 

15.2 Ao se inscrever, cada atleta assume estar apto para participar da competição, isentando 

os organizadores do evento de qualquer tipo de ação legal contra;  

 

15.3 Os corredores devem utilizar seus próprios meios para progressão durante a prova, 

sendo expressamente proibido auxílio externo, como uso de guias durante deslocamentos e 

uso de veículos de qualquer espécie; 

 

15.4 A desistência de qualquer atleta durante a prova deverá ser informada à organização;  

 

15.5 Se o atleta não estiver em condição de prosseguir na prova, o resgate poderá ser 

solicitado pela organização;  

 

15.6 Cada participante é responsável pela sua própria segurança e integridade física; 

 

15.7 Todos os participantes deverão, obrigatoriamente, seguir as instruções da competição;  

 

15.8 O uso de qualquer meio para levar vantagens (carona ou outros similares) implicará em 

desclassificação automática. 

 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

16.1 Haverá unidade móvel para atendimento de primeiros socorros percurso e na 

largada/  chegada. (O atendimento médico de emergência será efetuado em hospitais da 

rede pública); 

 

16.2 Serão disponibilizados pontos de hidratação no percurso e na chegada; 

 

16.3 Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão final; 

 

16.4 Serão oferecidos banheiros separados por sexo no local do evento; 

 

16.5 Os tamanhos da camisa serão unissex: PP, P, M, G, GG e XGG. Solicitada no ato da sua 

inscrição online ou presencial. Não haverá troca de tamanho de camisa no dia da entrega de 

kit. 

 

16.6 Corredores deverão manter-se exclusivamente no percurso oficial da prova, toda 
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irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo Corredor será passível de 

desclassificação 

 

16.7 Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, poderá a 

ORGANIZAÇÃO solicitar que as assessorias, treinadores, academias, empresas ou clubes de 

corridas retirem sua (s) tenda (s) ou que a marca seja coberta. 

 

16.8 As tendas não poderão ter sistema de som que interfira na sonorização do evento 

 

16.9 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora do evento não podendo haver nenhuma interferência dos atletas 

participantes.. 

                                                                           

       

 

Fortaleza, 16 de janeiro de 2020. 

A Coordenação 

 
 
 

 INFORMAÇÕES COM OS ORGANIZADORES DO EVENTO: 

 

NOME FONE 
LENE BEZERRA       987 88 73 98 

MARCELO ROCHA       987 86 83 18 

ADEMIR REINALDO        987 79 44 61 

 
       


