
REGULAMENTO   

  

1) O Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa Fortaleza parte agora, em 

2020, para sua 11a edição. Esse evento foi criado para acontecer em diferentes capitais do 
país e tem como base três conceitos: Sempre Bem Social – com parte da renda das 
inscrições revertida em doação para instituições; Sempre Bem Ecológico – com ações 
paralelas de cunho ambiental (ex.: recolhimento de medicamentos vencidos, 
recolhimento de vidros para aleitamento materno etc.) e o Sempre Bem Saúde e Beleza – 

com os estandes dos patrocinadores que trazem atrações voltadas para a saúde e a beleza 

não só dos participantes da corrida, mas também para todos os transeuntes que se 
utilizam do local da prova para atividades diversas.   

  

2) A largada do 11o Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa Fortaleza se 
dará às 6h do dia 31 de maio de 2020. A prova será realizada nas distâncias aproximadas 

de 2 km, 5 km, 10 km e 21 km, no percurso que será divulgado no site 

www.paguemenos.com.br/circuitodecorridas.   

  

3) A largada da prova na distância de 21 km será às 6h. A largada de 5 km e 10 km 
será única, logo após. E a largada da prova de 2 km acontecerá em seguida, todas no 

mesmo local.   

  

4) Por questões de logística e segurança, a prova terá a duração máxima de 3 horas. 
Após este tempo, o percurso será liberado ao trânsito de veículos e a estrutura do evento 
será recolhida. Todos os participantes que ainda se encontrarem no percurso deverão 

obrigatoriamente se retirar da prova.   

  

5) Farão jus a medalha de participação os atletas inscritos que concluírem o percurso 

escolhido, de acordo com esse regulamento. A arbitragem será da Federação Cearense de 
Atletismo.  

  

6) As inscrições devem ser efetuadas somente pela internet, por meio do site 

www.paguemenos.com.br/circuitodecorridas, até esgotarem-se as vagas. O custo da 
inscrição será de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), para as distâncias de 2 km, 5 km e 10 
km. E a inscrição de 21 km terá o custo de R$ 115,00 (cento e quinze reais). Caso a opção 

de pagamento seja boleto bancário, informamos que, após o vencimento, ele será 
cancelado, e uma nova inscrição deverá ser realizada caso ainda haja disponibilidade de 
vagas.   

  

7) As vagas são limitadas a 7.000 participantes.  

  

8) As categorias do 11o Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa 

Fortaleza são divididas da seguinte maneira (masculino e feminino). Ver item 24 sobre 
“idades mínimas”:   

8.1 – 2 km – Categoria única: aberta a qualquer pessoa a partir de 12 anos;   

8.2 – 5 km – Categoria única: aberta a qualquer pessoa a partir de 16 anos; serão 
premiados com troféus os 3 primeiros colocados no geral;  



8.3 – 10 km – aberta a qualquer pessoa a partir de 18 anos;  Serão premiados com 

troféus os 3 primeiros colocados no geral e com certificado online os 3 

primeiros colocados das seguintes categorias por faixa etária: 18 a 29 anos; 30 

a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos e acima de 70 anos;  

8.4 – 21 km – aberta a qualquer pessoa a partir de 18 anos; Serão premiados com 
troféus os 5 primeiros colocados no geral e com certificado online os três 
primeiros colocados das seguintes categorias por faixa etária: 18 a 29 anos; 30 

a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos e acima de 70 anos.   

8.5 – Os três primeiros colocados na distância de 10 km (masculino e feminino), 

devidamente inscritos, ainda receberão as seguintes quantias em dinheiro: 1o  

colocado: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 2o colocado: R$ 1.000,00 (mil 
reais); 3o colocado: R$ 500,00 (quinhentos reais).   

8.6 – Os cinco primeiros colocados na distância de 21 km (masculino e feminino), 
devidamente inscritos, ainda receberão as seguintes quantias em dinheiro: 1o  

colocado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2o colocado: R$ 3.000,00 (três mil reais); 

3o colocado: R$ 2.000,00 (dois mil reais); 4o colocado: R$ 1.000,00 (mil reais); 5o  

colocado: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

*Para efeitos de categoria e classificação, deverá ser considerada a idade em 31/12/2020, 
o tempo bruto somente para os três primeiros colocados nas distâncias de 5 km, 10 km e 
para os cinco primeiros colocados na distância de 21 km (ambos os sexos) e o tempo 

líquido em todas as categorias de faixa etária. A premiação não é cumulativa.   

  

9) O participante que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o 

direito aos prêmios.   

  

10) A premiação não oficial será realizada imediatamente após a prova, estando sujeita a 
posterior alteração. Os resultados oficiais somente serão divulgados no site da Corrida, 

(72horas.) três dias após o evento.   

  

11) Pessoas com necessidades especiais e cadeirantes poderão participar de qualquer 
distância, desde que conheçam o percurso e o julguem seguro. Não haverá, porém, 

divisão por categorias específicas, tais como sexo e tipo de necessidade especial 

(Deficiência).   

  

12) O preenchimento incorreto da inscrição, incluindo a inscrição em categoria incorreta, 

acarretará a sumária desclassificação do participante.   

  

13) O kit de participação será composto por número de peito, camiseta, chip de uso único e 
brindes dos patrocinadores e será entregue no dia 29 de maio, das 16h às 21h, e no dia 30 
de maio, das 8h às 17h, no estande exclusivo do evento, no Aterro da Praia de Iracema, 

onde acontecerá a largada da corrida. Não haverá entrega de kits no dia da Corrida (31 de 
maio) nem posteriormente à sua realização.   

  

14) O kit de participação somente poderá ser retirado na data e no horário divulgados, 

mediante apresentação do CPF, documento com foto do participante e comprovante de 

pagamento (e-mail enviado pelo site de inscrições on-line) que contenha  os dados 
da pessoa e os dados da compra. Não serão entregues kits sem os documentos 



necessários. Caso o participante não receba o e-mail de confirmação de pagamento, 

poderá entrar direto no site de inscrições on-line e reimprimir esse comprovante pelo 

menu: Meus Pedidos. Extratos de cartão de crédito ou de conta bancária não serão 

válidos como comprovantes de pagamento. Não serão aceitas reclamações cadastrais 

após a retirada do kit.  

  

15) Em caso de retirada de kit por terceiros, o participante deve preencher uma Autorização 
para que a pessoa responsável a entregue no momento de receber o kit. Além da 
Autorização por escrito, é imprescindível o comprovante de pagamento (e-mail enviado 

pelo site de inscrições on-line) a apresentação do CPF e de um documento com foto do 
participante inscrito, bem como da pessoa responsável que fará a retirada.   

 

16) Os atletas aos quais tiverem sido concedidos descontos de 50% do valor da inscrição 
deverão comparecer para a retirada do seu kit munidos de documento com foto, CPF, 
comprovante de pagamento e laudo médico comprovando a deficiência (no caso de PCD). 

Caso não haja documentação comprobatória, o kit somente poderá ser retirado mediante 
pagamento da diferença do valor total da inscrição. Não serão entregues para terceiros os 

kits dos atletas que tiverem obtido desconto de 50% no valor da inscrição. 

 

17) Haverá à disposição dos participantes guarda-volumes. A Organização não se 
responsabiliza por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que porventura os 

participantes venham a sofrer antes, durante e depois da participação na prova. Após 30 

minutos do término da Corrida, o guarda-volumes será desativado e os eventuais matérias 

não recolhidos serão doados.  

  

18) A cronometragem oficial da prova será realizada por meio do chip eletrônico descartável. 
É obrigação de cada atleta instalar corretamente seu chip. A não utilização correta do chip 

acarretará a automática desclassificação do participante, sendo a Organização isenta da 
responsabilidade de divulgar tais resultados. Os participantes terão prévio acesso às 

instruções de uso do chip eletrônico descartável pelo nosso site.   

  

19) A publicação dos resultados oficiais, por tempo bruto, acontecerá em até 72 horas após o 

evento no site www.paguemenos.com.br/circuitodecorridas. Protestos ou reclamações 

relativas ao resultado da prova, referentes aos primeiros colocados ou à condução da 
prova deverão ser feitos, por escrito, até 24h após a divulgação oficial à Organização do 
Evento.  

  

20) O atleta deverá conhecer e observar o percurso escolhido, não sendo permitidos meios 

auxiliares para alcançar qualquer tipo de vantagem. O atleta poderá correr ou caminhar 
desde que cumpra o limite de tempo estabelecido. É obrigatório o uso do número de 

peito em local visível, sendo proibida qualquer mutilação deste, sob pena de 

desclassificação.   

  

21) Haverá fiscais de prova para a orientação dos participantes durante todo o percurso, 
sendo, porém, obrigação de cada participante conhecer o percurso da corrida, divulgado 
no site www.paguemenos.com.br/circuitodecorridas.   

  



22) Todos os inscritos no 11o Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa Fortaleza 

estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoais aos praticantes de corrida de rua e 

afins. A apólice se encontra em poder das Farmácias Pague Menos e cobre somente o 

participante devidamente inscrito.   

  

23) 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 atleta e/ou o 

acompanhante poderão decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a 
Organização de qualquer responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu 
atendimento médico.   

  

24) A idade mínima para o atleta participar do 11o Circuito de Corridas Farmácias Pague 

Menos – Etapa Fortaleza na distância de 2 km é de 12 anos completos até o dia 

31/05/2020. A idade em 31/12/2020 será considerada para as distâncias de 5 km, 10 km e 
21 km, sendo que a idade mínima para 5 km é de 16 anos e para 10 km e 21 km é de 18 

anos.   

  

25) A prova na distância de 2 km é participativa e considerada de inclusão, não cabendo 
recursos ou questionamentos com relação aos resultados.   

  

26) Poderá a Organização suspender o evento por questões de segurança pública, vandalismo 

e/ou motivos de força maior, sem aviso prévio ou reembolso aos participantes.   

  

27) Ao se inscrever no 11o Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa Fortaleza, o 

participante automaticamente atesta a veracidade dos dados pessoais preenchidos no ato 

da inscrição, que tem conhecimento sobre o percurso escolhido, leu e concorda com esse 

regulamento e que tem comprovada condição física e psicológica para participar de um 
evento dessa natureza.   

  

28) Não haverá o reembolso do valor e da taxa de inscrição, sob nenhuma hipótese.   

  

29) A inscrição é pessoal e intransferível.   

  

30) O participante autoriza automaticamente, no ato da inscrição, a utilização dos seus dados 
cadastrais, como e-mail e SMS, além do uso de imagem pelas Farmácias Pague Menos em 
suas próximas ações de divulgação e marketing.   

  

31) A Organização da prova não se responsabiliza por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que porventura os participantes venham a sofrer durante a participação no 11o  
Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa Fortaleza. As dúvidas ou omissões 
desse regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, não 

cabendo recursos a essas decisões.   

  

32) A PAGUE MENOS se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar quaisquer 

partes desse regulamento, caso julgue necessário.   


