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REGULAMENTO ATUALIZADO COM A NOVA DATA – 25/11/2018 

             CORRIDA COMEMORATIVA 10 ANOS DE OUTUBRO ROSA NO CEARÁ 

                                      II CORRIDA ROSA E AZUL DO CEARÁ 

 

Apresentação 

A II Corrida Rosa e Azul do Ceará é uma Corrida comemorativa dos 10 anos do OUTUBRO ROSA no Ceará  

e faz parte da Programação Oficial de 2018 do Movimento Outubro Rosa no Ceará e do Movimento 

Novembro Azul Ceará. Considerando que ambos os Movimentos são 100% inclusivos, garantimos 

participação de todos (as) observando as condições físicas e peculiaridades específicas para os 

(as)participantes. A II Corrida Rosa e Azul não tem fins lucrativos e é uma iniciativa social que visa a 

Promoção de Saúde e o Autocuidado. Os participantes da II Corrida Rosa e Azul do Ceará estarão 

contribuindo para a realização do sonho da criação da Rede Cearense de Combate e Enfrentamento ao 

Câncer – RCCEC. Os participantes da II Corrida também estarão fortalecendo a implantação do Programa 

EU ME CUIDO, FAÇO MINHA PARTE!, Programa de atitude individual e compromisso coletivo com a 

Saúde. 

 

Maiores informações sobre o Movimento OUTUBRO ROSA: Acesse Facebook OUTUBRO ROSA CEARÁ 

                                                                         Informações Gerais 

Art. 1° - Poderão participar da II CORRIDA ROSA E AZUL DO CEARÁ, pessoas ambos os sexos 

(masculino e feminino) e com idade mínima de 14 anos (nascidos em 2004 em diante completos até o dia 

31 de Dezembro de 2018). 

Art. 2° - A II CORRIDA ROSA E AZUL DO CEARÁ, será realizada no dia 25 de Novembro de 2018, pela 

manhã, no Anfiteatro do Parque do Cocó, situada à Av. Pe. Antônio Tomás - Papicu, Fortaleza – CE.   

Horário da concentração: a partir das 5h 30min. 

Largada: 06h30min 

Percurso: 2, 5 e 10 km, saindo do anfiteatro do Parque do Cocó percorrendo em torno do parque e 

retornando ao ponto de largada, sendo que nos 10 km os atletas inscritos deverão executar duas voltas 

no percurso. 
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CROQUI DO PERCURSO: 
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Art. 3° - A corrida de 2, 5 e 10 km terá duração máxima de 90 (noventa) minutos. Após esse tempo, ou 

seja, assim que atingir esse período de tempo, o Pórtico de Chegada será fechado e seus equipamentos e 

serviços serão desligados. 

Parágrafo único - O participante que se encontrar fora do percurso será convidado (a) a retirar-se da prova  

e  retornar ao ponto de largada. 

 

Art.4°- Haverá, para caso de emergência, serviço de ambulância. O atendimento médico de emergência 

será efetuado da seguinte forma: 

Usuário de plano particular: será removido para rede credenciada do plano; 

Usuário que não tem plano de saúde: será removido para atendimento do SUS. 

Os participantes estarão cobertos por, seguro conforme apólice da Empresa Tokio Marine seguradora. 

Art. 5°- A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a orientação 

dos participantes. 

Art. 6° - Teremos serviço de Guarda-Volumes. 

§ 2° - Não haverá reembolso, por parte da Organização, 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. 

Art. 7° - A Organização da prova, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova a terceiros ou outros participantes, sendo de 

única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

Art. 8º - Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes, sendo de 

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DE CADA PARTICIPANTE, avaliar sua condição física de participação. 

Art. 9º - É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. 

Art. 10º- O participante da II CORRIDA ROSA E AZUL DO CEARÁ, cede os direitos de utilização de sua 

imagem para qualquer meio de mídia, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração a título de 

direitos de imagem durante e após a competição, para esta e próximas provas. 

Art. 11º - Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança, vandalismo 

e/ou motivos de força maior, mesmo sem aviso prévio, se as condições assim exigirem. 

Art. 13º- As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 

forma soberana, não cabendo recurso a essas decisões. 

Art. 14º - REGRAS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO: 

I - A idade mínima de participação para as provas de 2 e 5 km  é 14 anos e 10 km será de 18 anos, 

conforme Norma n° 12 da Confederação Brasileira de Atletismo- CBAT, completos até o dia 31 de 

dezembro de 2018. 

II - O atleta deve preencher a ficha de inscrição da corrida, declarando que: ao participar da Corrida 

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 e se for 

menor, a  assinatura do responsável; 
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III - Ao preencher a ficha de inscrição da corrida, o (a) participante declara que: ao participar da Corrida, 

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

despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante ou depois da Corrida; 

 

IV - É imprescindível que o (a) participante esteja inscrito (a) oficialmente, devendo portar o número de 

peito, para poder participar; 

V - A participação de participantes estrangeiros no evento fica condicionada ao estrito cumprimento da 

Norma n° 07 da Confederação Brasileira de Atletismo, que regulamenta a participação de estrangeiros (as) 

em provas no Brasil; 

 

Art. 15º – INSCRIÇÕES, VALORES E LIMITES. A inscrição do (a) atleta deve observar os seguintes 

critérios: 

I - As inscrições serão limitadas a 2.000 (dois mil) participantes, tendo a reabertura em 01/11//2018 e o 

encerramento no dia 23/11//2018, ou, a qualquer tempo, quando for atingido o número máximo de 

inscritos; 

Os primeiros 500 Inscritos individuais, -na compra do KIT COMPLETO /KIT 1 , concorrerão  a 01 kit para  

CORRIDA SÃO SILVESTRE , contendo : taxa de  inscrição  individual na Corrida São Silvestre, passagem 

aérea individual  ida e volta  ( Fortaleza/São Paulo/Fortaleza ), hospedagem de 01 diária em apartamento 

DUPLO, ajuda de custo  individual p 03 refeições  e traslado aeroporto /hotel/aeroporto 

Outras despesas  extras com a viagem serão custeadas  pelo(a) sorteado (a). 

Obs: Promoção retirada em virtude da não realização de inscrições no perfil exigido e no período estipulado.  

II - Custo da inscrição: 

kit 1 completo :  R$ 96,00 (noventa e seis reais)  + taxa do site 

Contém: camisa, mochila de tactel, toalhinha, squeeze, viseira, lacinho da campanha, cartilha  informativa 

ROSA, 

cartilha informativa  intersetorial campanha contra o AEDIS  AEGYPTI ,adesivo da campanha, medalha, chip 

e número de peito. 

Kit 2  :                      R$ 76,00 (setenta  e seis reais) + taxa do site 

Contém: camisa,  mochila de tactel ,número de peito, chip e medalha. 

Kit  3 básico  p corredores :                       R$ 56,00 ( Cinquenta e seis reais ) + taxa do site 

Contém :  Número de peito, chip e medalha 

Incentivo e Promoção de Saúde : 

1. PREÇOS PROMOCIONAIS com desconto de 10 % e isenção da taxa do site para : ASSESSORIAS, 

ACADEMIAS , GRUPOS CORPORATIVOS /EMPRESAS e GRUPOS ORGANIZADOS DE 

CORREDORES(AS) DE RUA, a partir de 10 atletas,  via PLANILHA com pagamento direto a organização. 

2.Conforme o Estatuto do Idoso, pessoas de ambos os sexos, acima de 60 (sessenta) anos, comprovados 

terão desconto de 50% (cinquenta por cento) na inscrição, sendo obrigado aos idosos (as) a apresentar a 

identidade (RG), carteira de motorista ou carteira profissional. 
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3.Cadeirantes e pessoas com deficiência em geral poderão participar desde que conheçam o percurso e o 

julgue-o seguro. Não haverá porém, divisão por categorias, sendo garantida prioridade na largada. 

 

Importante :  A II Corrida Rosa e Azul tem caráter SOCIAL E NÃO TEM FINS LUCRATIVOS. Os participantes 

estarão contribuindo com a criação da Rede Cearense de Combate e Enfrentamento ao Câncer – RCCEC e 

colaborando para subsidiar os custos com a edição comemorativa de 10 anos de Outubro Rosa no Ceará em 

2018. 

III -  Na ficha de inscrição, o (a) participante deverá preencher todos os dados, sem abreviaturas; 

IV - Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização, seus patrocinadores ou apoiadores, 

por qualquer que seja o motivo. 

 

 

 

Art. 16º – LOCAIS DE INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

I – As inscrições serão realizadas pelo site e https://ticketrun.com.br/inscricoes/rosaeazuldoceara 

Poderão ser efetuadas com cartão de crédito ou boleto bancário  , neste caso observando a data do 

vencimento. 

II– Em caso de impossibilidade real de inscrição via internet, o(a) interessado(a), deverá entrar em contato 

com a organização. 

 

Art.17º - RETIRADA DE KIT  / PREMIAÇÕES E BRINDES 

17.1 – Os kits  da II Corrida Rosa e Azul do Ceará serão entregues no Parque do Cocó nos seguintes dias e 

horários : 

Dia 23/11 - Sexta-feira  -  das 17 ás 20h 

Dia 24/11  - Sábado       -  das 7 ás 16h 

17.2  Não serão entregues kits em locais e horários diferentes dos indicados pela Organização. 

17.3  NÃO haverá reposição do Número de Peito em hipótese nenhuma e a NÃO apresentação do mesmo 

implicará no não recebimento da MEDALHA de participação. 

Art. 18º –  Os(as)  participantes inscritos(todas as categorias)  concorrerão  a  sorteios de brindes  e para 

os três primeiros colocados de cada categoria será entregue  TROFEU . 

 

Categorias nos 10km 

             Masc. / Fem.: de 18 à 29 anos. 

             Masc. / Fem.: de 30 à 39 anos. 

             Masc. / Fem.: de 40 à 49 anos 

             Masc. / Fem.: de 50 à 54 anos 

             Masc. / Fem.: de 55 à 59 anos 

             Masc./ Fem.:  de 60 anos acima 
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Categorias nos 5 km 

             Masc. / Fem.: de 18 à 29 anos. 

             Masc. / Fem.: de 30 à 39 anos. 

             Masc. / Fem.: de 40 à 49 anos 

             Masc. / Fem.: de 50 à 54 anos 

             Masc. / Fem.: de 55 à 59 anos 

             Masc./ Fem.:  de 60 anos acima 

 

 

Paratletas  (ambos os sexos/todas as idades) – 03  primeiros colocados geral 

 

Art. 19º. DISPOSIÇÕES GERAIS. As disposições gerais são as seguintes: 

Estrutura geral da prova - Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos: 

● Postos de água: a cada 3 km 

● Ambulância: na arena do evento. 

       Os corredores deverão manter-se exclusivamente no percurso oficial da prova. 

 

Art. 20º - MONTAGEM DE TENDAS DAS ASSESSORIAS ESPORTIVAS 

A organização disponibilizará local para as tendas das Assessorias, devendo as mesmas entrarem em 

contato prévio com a organização. 

Art. 21º - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do 

evento. 

 

Fortaleza, 01 de Novembro de 2018. 

 

. 

A Coordenação da Comissão Organizadora da Corrida 
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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 a II Corrida Rosa e Azul do Ceará se trata de uma corrida com distâncias de 2 km, 5 km e 10 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 a II Corrida Rosa e Azul do Ceará, por livre e espontânea vontade, isentando os Organizadores e Patrocinadores de 
quaisquer responsabilidades. 
  
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar da Corrida 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 na II  Corrida 
Rosa e Azul do Ceará (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 neste evento. 
  
5. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da IIª Corrida Rosa e Azul do Ceará . 
  
6. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, no percurso e na entrega de kits, ou outra área de visibilidade no 
evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por 
escrito dos organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e/ou 
das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela Organização ou autoridades, das áreas acima descritas. 
  
7. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou 
veículo, declaro ter pleno conhecimento e aceito o regulamento da II Corrida Rosa e Azul do Ceará, bem como me comprometo a 
respeitar as áreas da organização destinadas aos profissionais da prova, e estou ciente que está vedada minha participação nas 
estruturas de apoio a equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também em locais sem 
autorização por escrito da Organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em qualquer tempo. 
  
8. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa uma falta 
grave. 
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9. Autorizo o uso de minha imagem captada durante a realização da II Corrida Rosa e Azul do Ceará 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. 
  
10. 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. 
  
11. 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. 
  
12. 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.  
 
 
 
Caucaia - Ce, ____ de ________________ de 2018. 
 
 

 
 
                                             __________________________________________________ 
                                                              Assinatura do Atleta ou Responsável 
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