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CC RUNNING FESTIVAL - REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO 1: PROVA 

1.1. DATA: A prova CC RUNNING FESTIVAL será realizada no sábado dia 24 de outubro de 2020, no 
Município de Caucaia, na Praia do Cumbuco, independente da condição climática, com a participa-
ção de pessoas de ambos os gêneros (feminino e masculino), devidamente inscritas. 

1.2. LOCAL e HORÁRIO DE LARGADA: O início da prova acontecerá às 05:30 hs (cinco horas e trinta 
minutos), com ponto de largada e chegada no Carmel Cumbuco Resort (acesso pela praia), na 
praia do Cumbuco. 

1.3. DISTÂNCIA E DURAÇÃO:  A prova CC RUNNING FESTIVAL terá percurso único de aproximadamen-
te 21 km e a duração máxima de 4 horas. O atleta que, em qualquer dos trechos, não estiver dentro 
do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova.  

1.4. A organização do evento e supervisão técnica do CC RUNNING FESTIVAL será responsabilidade da 
empresa de eventos: RR Esportes e Eventos. 

 

CAPÍTULO 2: O PERCURSO 

2.1. TIPO DE TERRENO: O percurso da prova CC RUNNING FESTIVAL inclui diferentes tipos de terreno: 
areia da praia, asfalto, piso intertravado, piçarra e pedras, trilhas e variações altimétricas (aclives e 
declives de angulação variável). 

2.2. SINALIZAÇÃO: É de vital importância que o atleta siga, com bastante atenção, o balizamento (atra-
vés de cones e bandeiras), instruções dos staffs e sinalização específica (placas indicativas de qui-
lometragem e acessos). 

2.3. ALTERAÇÕES DO PERCURSO: Poderão ocorrer pequenas alterações em virtude de mudanças natu-
rais, como arrombamento de rios, erosões ou abertura de valas no mar, entre outros. Antes da prova 
um dos coordenadores do percurso de prova, informará todo o detalhamento e será fixado durante 
a entrega dos kits um mapa ilustrativo. 

2.4. VISUALIZAÇÃO DO PERCURSO: O percurso da prova será divulgado até o dia 05 de outubro de 
2020 através das redes sociais. 

2.5. CUMPRIMENTO DA DISTÂNCIA COMPLETA: Não será permitido o encurtamento do percurso ou 
mesmo utilização de meios que possam trazer vantagens perante os demais corredores. 

 

CAPÍTULO 3: PARTICIPANTES 

3.1. QUEM PODE SE INSCREVER? A prova CC RUNNING FESTIVAL é um evento privado e EXCLUSIVO 
para os atletas regularmente matriculados e com mensalidades em dia com o CLUBE DE CORRIDA, 
além de alguns convidados diretamente pela direção dessa assessoria esportiva. 

3.2. IDADE MÍNIMA: Em conformidade com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a 
idade mínima para atletas se inscreverem e participarem da prova CC RUNNING FESTIVAL é de 18 
(dezoito) anos. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e premia-
ção é a que o atleta terá em 31 de dezembro de 2020. 

 
CAPÍTULO 4: CATEGORIAS 

4.1. A prova CC RUNNING FESTIVAL é composta exclusivamente pelas seguintes categorias:  
 NOVATOS (até 2 anos como atleta do CLUBE DE CORRIDA) 
 VETERANOS (entre 2 e 10 anos como atleta do CLUBE DE CORRIDA) 
 MASTERS (acima de 10 anos como atleta do CLUBE DE CORRIDA)  
 CONVIDADOS do CLUBE DE CORRIDA 
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CAPÍTULO 5: PREMIAÇÃO 

5.1. MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO: Todos os atletas que terminarem o percurso abaixo do tempo 
máximo estabelecido para a prova após a largada receberão medalha de participação.  

5.2. TROFÉUS: Receberão troféus aqueles atletas que se classificarem em 1ª lugar nas categorias, em 
ambos os gêneros (feminino e masculino), além de prêmios-surpresa, divulgados apenas no ato da 
premiação. 

5.3. DESCLASSIFICAÇÃO: Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os 
classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

5.4. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO: A cerimônia de entrega de medalhas e troféus será realizada logo 
após o final da prova às 10:00 hs, no Carmel Cumbuco Resort. 
Obs: Não haverá premiação por categoria de idade. 

 
CAPÍTULO 6: INSCRIÇÃO 

6.1. INÍCIO: A inscrição para prova CC RUNNING FESTIVAL inicia no dia 30 de setembro, somente atra-
vés do site https://www.ticketagora.com.br 

6.2. PREÇO:  
 Atletas CLUBE DE CORRIDA: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  
 Convidados: R$ 200,00(duzentos Reais) 

Obs: Não haverá cobrança de taxa de conveniência pelo site 

6.3. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das inscrições somente poderá ser realizado por meio do 
site https://www.ticketagora.com.br e pode ser realizado com cartão de crédito ou boleto bancário. 
Obs: O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova. 

6.4. NÚMERO DE VAGAS: As inscrições serão limitadas ao número máximo de 130 (cento e trinta) atle-
tas. A prioridade absoluta das vagas será para os atletas do CLUBE DE CORRIDA. As vagas para os 
convidados dependerão diretamente do número de atletas inscritos do CLUBE DE CORRIDA. 

6.5. ENCERRAMENTO: 15 de outubro de 2020 ou até o número de inscritos atingirem o limite de vagas 
(o que ocorrer primeiro). 

6.6. PRAZOS: A organização da prova CC RUNNING FESTIVAL poderá a qualquer tempo, sem aviso pré-
vio, suspender ou prorrogar prazos e limitar o número de inscrições do evento em função de neces-
sidades e disponibilidades técnicas ou estruturais. 

 
CAPÍTULO 7: ENTREGA DE KITS 

7.1. LOCAL E DATA: A entrega dos kits de corrida acontecerá na loja FLORA TROPICAL, situada na rua 
Silva Paulet, 2701. Informações: (85) 3227. 2261 nas seguintes datas: 

 Dia 22 de outubro: Entre 14:00 hs e 19:00 hs; 
 Dia 23 de outubro: Entre 08:00 hs e 13:00 hs. 
7.2. RETIRADA DO KIT: O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito, mediante apresentação 

de identidade e documento de confirmação da inscrição realizada pelo site. 
7.3. COMPONENTES DO KIT: O kit de corrida será composto por um número de peito, alfinetes, chip de 

cronometragem (descartável), camiseta e brindes dos patrocinadores.  
7.4. CONFERÊNCIA DOS DADOS DO KIT: No ato da retirada do kit, o responsável deverá conferir os 

seus dados e o número de peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

 

CAPÍTULO 8: SISTEMA DE CRONOMETRAGEM 

8.1. O sistema de cronometragem a ser utilizado será da ChipTiming (http://www.chiptiming.com.br). 
8.2. O uso do chip é OBRIGATÓRIO e sua utilização inadequada acarretará a não marcação do tempo do 

atleta, o que isenta a Comissão Organizadora na divulgação dos resultados. 

https://www.ticketagora.com.br/
https://www.ticketagora.com.br/
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CAPÍTULO 9: INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA 

9.1. SAÚDE E APTIDÃO FÍSICA DO ATLETA: O atleta participante assume que é conhecedor de seu 
estado de saúde e nível de aptidão física, além de ter treinado adequadamente para a prova. Reco-
menda-se rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para todos 
os participantes. 

9.2. ATENDIMENTO MÉDICO: Durante todo o tempo da corrida haverá um serviço de ambulância para 
os atletas participantes da prova, além de atendimento emergencial e remoção por meio de serviço 
móvel com socorrista. 

9.3. HIDRATAÇÃO: Serão disponibilizados postos de hidratação para os atletas, a cada 3 km (em mé-
dia). Solicitamos aos atletas que o descarte seja feito direto com os staffs no mesmo ponto de hidra-
tação ou no próximo.  

9.4. MEIO AMBIENTE: O atleta participante tem a obrigação de conhecer, defender e respeitar o meio 
ambiente onde se realiza a prova CC RUNNING FESTIVAL e por conta disso deverá colocar o copo de 
água, após o uso, no lixo e/ou coletores situados logo após o posto de hidratação, ou ainda, entregar 
aos staffs participantes da organização da corrida. Caso seja descumprida esta regra, o atleta será 
desclassificado da prova. 

9.5. DISPONIBILIDADE DOS DADOS: Ao inscrever-se o atleta participante da prova disponibiliza seus 
dados e autoriza aos organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, enviar em seu nome, 
no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido): informativos, mala direta ou qual-
quer outro tipo de correspondência, a qualquer tempo. 

9.6. DIREITO DE IMAGEM: O atleta participante da prova cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promo-
ções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo. 

9.7. PREJUÍZOS MATERIAIS: O extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta participante 
venha a sofrer durante o transcurso da prova NÃO são responsabilidade da organização e nem do 
Clube de Corrida, a não ser que façam parte dos serviços prestados por essas empresas. Não haverá 
reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou aces-
sórios utilizados pelo participante durante o evento, independente de qual seja o motivo. 

9.8. POSTOS DE CONTROLE: Haverá postos de controle nos locais determinados pela organização com 
monitoramento realizado por fiscais responsáveis por registrar a passagem dos atletas. 

 

CAPÍTULO 10: PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

10.1. A prova CC RUNNING FESTIVAL adotará o protocolo sanitário da ABRACEO (Associação Brasilei-
ra dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor): 

10.2. Largada em “ondas” a cada 50 atletas, com distanciamento de 12 metros, seguindo decreto do 
governo do estado do Ceará (posicionamento de cone, demarcando individualmente). 
Obs: As três “ondas” de atletas serão liberadas com um tempo de 5 minutos entre cada e a ordem de chegada dos atletas na arena de lar-
gada (ao ar livre em ampla área de praia)  definirá quais atletas farão parte de cada ‘onda”. 

10.3. Conforme ítem 9.2. haverá ambulância e serviço móvel com socorristas motorizados acompa-
nhando o percurso. 

10.4. A arena de largada e chegada será montada em área externa, sem vínculo a restaurantes ou bar-
racas comerciais. 

10.5. Todos os atletas terão, obrigatoriamente, suas temperaturas verificadas ao chegarem na arena de 
largada. 
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10.6. Cada atleta receberá máscara ao chegar no local e seu uso será obrigatório pelo menos até o pri-
meiro quilometro (ponto de descarte). Na chegada receberá outra assim que ultrapassar a linha 
de chegada. 

10.7. Haverá postos com álcool gel espalhados na arena de largada e chegada. 
10.8. Toda a equipe de staff estará com EPIs. 
10.9. Para a premiação, os primeiros colocados de ambos os gêneros (feminino e masculino), de cada 

categoria,  deverão utilizar obrigatoriamente a  máscara de proteção e manter o distanciamento 
social seguro de 2 metros. 

 

CAPÍTULO 11: DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora da prova 
CC RUNNING FESTIVAL. 

11.2. Ao se inscrever nesta prova, o atleta participante assume automaticamente o conhecimento de 
todos os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados. 

11.3. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização, através do e-mail abaixo: 
ricardo@rrsolucoesemeventos.com.br 

 

mailto:ricardo@rrsolucoesemeventos.com.br

