
 

 

 
                                                       4º LONGÃO DO PANDAS 

  
                                                                REGULAMENTO 

  
DA PROVA: 
  
1. O 4º Longão do Pandas será realizado no dia 07 de setembro de 2019 (sábado), com largada no Cuca da 
Barra do Ceará e Chegada no Centro da Praia do Cumbuco.  
  
2. Poderão participar do 4º Longão dos Pandas, pessoas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 
com o regulamento oficial do Longão, doravante denominados atletas. 
  
3. A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA para 
eventuais alterações nos respectivos horários. 
  
4. O horário de concentração dos atletas será a partir das 5h30min. do dia 07/09, no Cuca da Barra do Ceará, 
com largada as 6h, independente das condições climáticas.  
  
5. A prova terá duração máxima de 4h e, após este tempo,toda a estrutura montada no percurso será recolhida e 
todos os participantes que ainda se encontrarem no percurso deverão obrigatoriamente se retirar da prova.  
  
DAS INSCRIÇÕES: 
   
6. As inscrições poderão ser feitas no período de 17/06/2019 a 02/09/2018, ou quando for completado o limite de 
inscrição, sendo esse limite de 300 atletas. 
  
7. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on–line ou 
na ficha de inscrição, o participante aceito todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por 
sua participação no evento, de acordo com o Termo de Responsabilidade. 
 
8. As inscrições poderão ser realizadas através do site oficial, www.ticketrun.com.br ou informações com: 
 
Chefe Panda Napoleão  85  98889.78.09 
Prof. Glauco Bezerra     85  98801.29.90 / 99626.29.90 
 
 
9. As inscrições custarão R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) presencial e R$ 50,00 (cinquenta reais) no site 
www.ticketrun.com.br,exceto: 
  
10. 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. 
  
11. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas quando do preenchimento 
voluntário da ficha de inscrição do sistema online.  
    
12. No 4º Longão dos Pandas teremos categoria única no masculino e feminino, nas distâncias dos 10km e 22 
km. 

  
DA ENTREGA DOS KITS: 
  
13. A entrega do kit do 4º Longão dos Pandas acontecerá no dia 06/09/2019, no Cuca da Barra do Ceará, da 
17h até as 20h. 
  
14. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização perderá o direito ao kit. Não 
serão entregues kits no dia da corrida e nem após. 
  
15. O kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação 
de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e RG  
  
16. A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização especifica para 
este fim, cópia de documento de identificação do inscrito e o respectivo recibo de pagamento. 
  
17. O kit do 4º Longão dos Pandas será composto por uma camiseta, sacolinha, informativos e brindes dos 
patrocinadores. 



 

 

 
18. O tamanho da camiseta estará sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade; 
 
18.1 O atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha camiseta em tamanho que 
lhe sirva; 
 
18.2 Não será obrigado o atleta correr com a camiseta do evento; 
   
REGRAS DO 4º LONGÃO DOS PANDAS 
  
19. Os atletas deverão estar no local de largada pelo menos 30 minutos antes da largada, quando serão dadas 
as instruções finais. 
   
20. A participação do atleta no Longão Treino é estritamente individual sendo proibido o auxilio de terceiros, bem 
como, o uso de quaisquer recursos tecnológicos sem prévia autorização por escrito por parte da Comissão 
Organizadora da prova. 
   
21. O acompanhante dos atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc, com bicicleta e outros meios (pacing), 
resultarão na desclassificação do atleta. 
  
22. 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. 
   
23. O atleta que empurrar outro atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de desclassificação na 
prova. 
   
24. A Organização do 4º Longão dos Pandas, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito ou seu acompanhante 
responsável, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor da ofensa. 
  
25. Será desclassificado todo atleta que se enquadrarem alguns dos itens abaixo: 
 
25.1 Não percorrer rigorosamente o percurso, descumprindo o trajeto determinado pelo balizamento oficial da 
prova; 
 
25.2 Atalhar o percurso, encurtando o mesmo determinado pela organização; 
 
25.3 Dificultar a participação de outro atleta na prova; 
 
25.4 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; 
 
25.5 Correr sem camisa ou camiseta ao longo do percurso; 
 
25.6 Ultrapassar outro atleta após a linha de chegada (dentro do funil); 
 
25.7 Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva comprovada pela Direção da Prova; 
 
25.8 Pegar carona de veículos, bicicleta, moto ou similares, em qualquer trecho do percurso; 
 
25.10 Escapar, na saída da prova, antes do início oficial; 
 
25.1 Desrespeitar qualquer integrante da Comissão Organizadora.  
 
  
PREMIAÇÃO 
  
26. Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados (masculino e feminino) no Geral dos 
10km e 22km. 
  
27. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e 
sem descumprimento deste regulamento, receberão troféus de participação.  
   



 

 

28. Não receberão Troféus e nem brindes (quando houver) os atletas que, mesmo inscritos, não tenham 
participado da prova. 
    
29. Só será entregue 1 (um) Troféu por atleta. 
  
30. As 5 (cinco) primeiras colocações gerais na corrida de 10km e 22km serão definidas por ordem de chegada. 
    
31. Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de premiação 
for iniciada e sua categoria for chamada. O atleta que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de 
premiação perderá o direito aos prêmios. 
  
DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
32. Ao participar do 4º Longão dos Pandas, o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 
aceita totalmente o Regulamento, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu 
estado de saúde e de aptidão física para participar, 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 sua participação. 
  
33. 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. 
   
34. O atleta 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.  
  
35. O diretor da prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir 
qualquerparticipante, caso seja necessário. 
    
36. A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, despesas 
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no evento.  
    
37. O atleta que se inscreve e/ou participa do 4º Longão dos Pandas, staffs, organizadores e público em geral, 
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a organização do evento, em caráter definitivo, a título 
gratuito e por prazo indeterminado, 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 ao 4º Longão dos Pandas, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 
patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data. 
  
38. A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão do 4º 
Longão dos Pandas, iniciando ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força 
maior. Sendo suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, a Organização marcará uma nova data para a 
mesma. 
  
39. O 4º Longão dos Pandas poderá ser adiado ou cancelado a critério da Comissão Organizadora, sendo esta 
decisão comunicado aos inscritos pelo site oficial. 
  
40. Na hipótese de adiamento do 4º Longão dos Pandas e a consequente divulgação de nova data, aqueles 
que não puderem participar na nova data marcada poderão solicitar o reembolso do valor da inscrição. 
  
41. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, 
não cabendo recurso a estas decisões.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
  
Eu, identificado no cadastramento da inscrição, no perfeito uso de minhas faculdades, Declaro para os devidos fins de direito 
que: 
  

1. Estou ciente de que o 4º Longão dos Pandas se trata de um evento de treinamento, não sendo uma corrida oficial, com 
distâncias de 10 km e 22 km, sendo que o percurso deverá ser percorrido individualmente, sem acompanhamento, ajuda ou 
interferência, seja motorizada, de bicicleta ou de pessoas não inscritas na corrida. 

  
2. Disputo o 4º Longão dos Pandas, por livre e espontânea vontade, isentando os Organizadores e Patrocinadores de 
quaisquer responsabilidades. 

  
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar do 4º Longão dos Pandas e estou ciente que não existe 
qualquer recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas e /ou participar do respectivo evento. 

  
4. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela participação no 4º 
Longão dos Pandas (que inclui a possibilidade de invalidez e morte), isentando os seus promotores e organizadores, 

colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 
porventura venha a sofrer, advindos da participação nesteevento. 
  

5. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento do 4º Longão dos Pandas. 
  
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa uma 

falta grave. 
  
7. Autorizo o uso de minha imagem captada durante a realização do 4º Longão dos Pandas para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, em todo território nacional ou no exterior, por tempo 
indeterminado, sem geração de ônus para os Promotores e Organizadores do evento. 
  

8. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública e que todos os eventuais custos 
referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos por mim (atleta) serão suportados 
única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 

  
9. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas 
necessárias, ou provenientes da minha participação neste evento; antes, durante ou depois do mesmo. 

  
10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste Termo de responsabilidade, isentando assim quem quer que seja, 
de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta 

prova.  
 
 
 

 
 
Fortaleza,____ de ________________ de 2019. 

 
 

 
 
                                             __________________________________________________ 
                                                                      Assinatura do Atleta ou Responsável 

 
 


