REGULAMENTO OFICIAL
APRESENTAÇÃO DA PROVA
A Corrida Centenário do Fortaleza faz parte das comemorações dos cem anos de existência do Fortaleza Esporte Clube. O principal
objetivo do evento é incentivar os torcedores, a população local, os profissionais da imprensa, sócios e colaboradores à prática de
atividades físicas saudáveis. Em 2012, o Clube ofereceu a primeira corrida de rua de um time de futebol na cidade, Corrida Leões do Pici,
com a participação de 1.200 atletas, iniciando assim um contato com outra modalidade esportiva tão importante como o futebol, o
atletismo.
A prova propõe um percurso diferenciado na capital cearense,envolvendo a maior praça esportiva de futebol do estado, com
largada e chegada no Centro de Formação Olímpica do Nordeste – CFO, no bairro Passaré, e as principais avenidas que tangenciam a Arena
Castelão.
A Corrida Centenário do Fortaleza é uma parceria do Sócio Torcedor e a Nova Letra Desenvolvimento Criativos, empresa
especializada no desenvolvimento de eventos esportivos no estado.
RESUMO TÉCNICO
NOME OFICIAL – CORRIDA CENTENÁRIO DO FORTALEZA
PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS
CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA – Pista de atletismo do Centro de Formação Olímpica do Nordeste
CORRIDA CENTENÁRIO DO FORTALEZA – Centro de Formação Olímpica do Nordeste – CFO
CENTRO DE FORMAÇÃO OLÍMPICA DO NORDESTE – Av. Alberto Craveiro - Castelão, Fortaleza
ENTREGA DE KITS - Dias 11, 12 e 13 de outubro | Centro de Formação Olímpico do Nordeste – CFO
REALIZAÇÃO – Sócio Torcedor Fortaleza
PROMOÇÃO – Fortaleza Esporte Clube
DIREÇÃO GERAL – Nova Letra
PROGRAMAÇÃO GERAL
10 DE AGOSTO | Início das inscrições na internet
15 DE AGOSTO | Início das inscrições nas lojas credenciadas pela Direção Geral da prova
11,12 E 13 DE OUTUBRO | Entrega de kits | CFO – Centro de Formação Olímpica do Nordeste| 08h às 19h
ATENÇÃO – Entrega de Kits Corridinha Clube da Garotada | DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO | 08h às 19h
13 DE OUTUBRO | Corridinha Clube da Garotada | 7 Horas | Pista de Atletismo do CFO
14 DE OUTUBRO | Corrida Centenário do Fortaleza | 6h15 | Av. Alberto Craveiro, Castelão, ao lado do CFO
CATEGORIAS E MODALIDADES
CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA | CATEGORIA INFANTIL
 01 – 02 Anos | 30m
 03 – 04 Anos | 75m
 05 – 06 Anos | 100m
 07 – 08 Anos | 150
 09 – 10 Anos | 200m
 11 – 12 Anos | 300m
 13 – 15 Anos | 400m
SÓCIO TORCEDOR . 3KM | 5KM | 10KM
SÓCIO PROPRIETÁRIO . 3KM | 5KM | 10KM
CONSELHEIRO . 3KM | 5KM | 10KM
IMPRENSA . 3KM | 5KM | 10KM
CADEIRANTES E PARATLETAS . 5KM
GERAL . 3KM | 5KM | 10KM
MODALIDADES
 Sócio – Qualquer modalidade do Sócio do Fortaleza Esporte Clube : Sócio Torcedor, Sócio Proprietário, Sócio Conselheiro
 Idosos – Atletas com 60 anos ou mais
 Cadeirantes – Atletas participantes com cadeiras de rodas
 Paratletas – Atletas com deficiência
 Crianças com deficiência - Atletas que se enquadrem nas definições definidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência;
 Geral – Atletas do público geral
 Imprensa - Profissionais da imprensa associados à APCDEC - Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará;

OBSERVAÇÕES
 CATEGORIA 3KM – Caminhada participativa e não competitiva
 CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA |CATEGORIA INFANTIL – Categoria participativa e não competitiva
VALORES DOS KITS| LOCAIS DE INSCRIÇÕES
KIT PARTICIPAÇÃO – Camisa | Nº de Peito | Chip | Medalha | Sacola
 Sócio – R$ 60,00 | R$ 30,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Grupos e Assessorias – R$ 70,00 | R$ 35,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | NOVA LETRA www.novaletra.com.br
 Imprensa – R$ 70,00 | R$ 35,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Geral - R$ 80,00 | R$ 40,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
KIT COMPLETO – Camisa | Viseira | Bolsa| Toalha de Rosto | Pulseira | Nº de Peito | Chip | Medalha
 Sócio – R$ 100,00 | R$ 50,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Grupos e Assessorias Esportivas – R$ 110,00 | R$ 55,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | NOVA LETRA www.novaletra.com.br
 Imprensa – R$ 110,00 | R$ 55,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Geral - R$ 120,00 | R$ 60,00 (Idoso, cadeirante e paratleta) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
KIT CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA - Camisa | Nº de Peito | Medalha | Sacola
 Sócio Leão Kids – R$ 60,00 | R$ 30,00 (Crianças com deficiência) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Grupos e Assessorias Esportivas – R$ 70,00 | R$ 35,00 (Criança com deficiência) | NOVA LETRA www.novaletra.com.br
 Geral - R$ 80,00 | R$ 40,00 (Criança com deficiência) | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
KIT LEÃO 100 – Kit Completo + Kit Corridinha Clube da Garota
 Sócio – R$ 140,00 | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
 Grupos e Assessorias Esportivas – R$ 160,00 | NOVA LETRA www.novaletra.com.br
 Geral - R$ 180,00 | SITE FORCHIP www.forchip.com.br OU LOJAS
OBSERVAÇÕES











SÓCIOS – Leão Kids (Corridinha Clube da Garotada), Sócio Torcedor, Sócio Proprietário, Sócio Conselheiro | Necessário
colocar o Nº do cartão do sócio no formulário de inscrição. UNIDADES LIMITADAS. Para usufruir do desconto e participar
da categoria exclusiva, o sócio, em qualquer uma das modalidades, deverá está ADIMPLENTE COM O CLUBE no ato da
retirada do kit;
SÓCIOS DEPENDENTES – Sócios TITULARES podem inscrever SEUS DEPENDENTES com descontos nas seguintes regras;
A. Leão de Aço – PODE INCLUIR ATÉ 03 (TRÊS) DEPENDENTES COM DESCONTOS
B. Leão do Pici - PODE INCLUIR ATÉ 04 (QUATRO) DEPENDENTES COM DESCONTOS
C. Sócio Proprietário - PODE INCLUIR ATÉ 04 (QUATRO) DEPENDENTES COM DESCONTOS
D. Conselheiro - PODE INCLUIR ATÉ 04 (QUATRO) DEPENDENTES COM DESCONTOS
ATENÇÃO – Regra válida para inscrições INDIVIDUAIS realizadas no SITE FORCHIP www.forchip.com.br
IDOSOS – Comprovações com o documento original de RG. Retirada de kit unicamente pelo próprio atleta | Unidades Limitadas
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA – Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência OU de
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos
na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 e Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de
2015.
GRUPOS E ASSESSORIAS – Inscrições diretamente no site da Nova Letra www.novaletra.com.br | Unidades limitadas
IMPRENSA – Profissionais da imprensa associados à APCDEC - Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará;

VENDAS PRESENCIAIS | QUIOSQUES E LOJAS DO FORTALEZA










LOJA LEÃO 1918 | Shopping RioMar Kennedy | (85) 3287-7149
LOJA LEÃO 1918 |Shopping Grandshopping Messejana
QUIOSQUE LEÃO 1918 | North Shopping Bezerra (85) 3038-5282
QUIOSQUE LEÃO 1918 | Shopping Via Sul. | Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz.
QUIOSQUE LEÃO 1918 | North Shopping Maracanaú (85) 3103-4940
LOJA ESTÁDIO SOCCER | Shopping Benfica, Loja 136 (85) 3016.9228
LOJA SÓCIO TORCEDOR | Av. Barão de Studart, 2550, Loja 2 | 85 3047.1918
LOJA DO PICI |Av. Senador Fernandes Távora, 200 - Henrique Jorge | (85) 3496.2846
ATENÇÃO – PAGAMENTOS NAS LOJAS APENAS EM DINHEIRO.

REGRAS PARA DESCONTOS E BENEFÍCIOS DE GRUPOS E ASSESSORIAS
 Inscrições diretamente no site da Nova Letra | www.novaletra.com.br ;
 O responsável pelo grupo ou assessoria deve realizar o cadastro no site da Nova Letra | www.novaletra.com.br
 A lista deve ter no mínimo 10 atletas inscritos, QUALQUER TIPO DE KIT;
 A cada 10 atletas inscritos, será oferecido 01 KIT PARTICIPAÇÃO de cortesia para o grupo ou assessoria;
 BENEFÍCIO DE 50% de desconto para crianças com deficiência, cadeirantes, paratletas e atletas com idade a partir de 60 anos NOS
KITS PARTICIPAÇÃO, COMPLETO E CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA;
 O responsável pelo grupo ou assessoria responderá pela confirmação dos atletas crianças com deficiência, idosos, cadeirantes e
paratletas;
 O pagamento das inscrições dos grupos e assessorias será efetuado via transferência bancária;
 Os dados para transferência bancária serão informados logo após a finalização da compra;
 Após o início do preenchimento da planilha, o responsável pelo grupo ou assessoria tem ATÉ O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 para
finalizar o cadastro dos atletas e efetuar o pagamento das inscrições via transferência bancária;
 Após o DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 caso a lista de atletas não seja finalizada, ou o pagamento seja efetuado, a lista será
automaticamente expirada;
 Os kits com descontos para grupos e assessorias SÃO LIMITADOS e serão preenchidos por ordem de inscrição;
 Retirada dos kits unicamente pelo representante do grupo ou assessoria;
 Na entrega de kits, o representante do grupo ou assessoria assinará um termo de responsabilidade sobre todos os atletas inscritos
com benefícios para crianças com deficiência, idosos, cadeirantes e paratletas;
KIT COM DESCONTOS PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS, CADEIRANTES E PARATLETAS – Crianças com deficiência, atletas com
idade igual ou superior a 60 anos, paratletas e cadeirantes têm desconto no valor da aquisição DOS KITS PARTICIPAÇÃO, KIT COMPLETO E
KIT CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA. As vagas são limitadas;
RETIRADA DE KITS – Conferir no Regulamento Oficial todas as regras e exigências necessárias para as comprovações na hora de retirada dos
kits: Gerais, crianças com deficiência, idosos, cadeirantes, paratletas, grupos e assessorias;
TAXAS E IMPOSTOS -Todas as taxas e impostos já estão inclusos nos valores das inscrições individuais e de grupos e assessorias;
KITS LIMITADOS– As unidades de kits disponíveis, para todas as categorias e modalidades, preço integral e com descontos são limitadas e
podem acabar a qualquer instante a partir do lançamento do evento, 10 de agosto;
HIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO ENERGÉTICA
Ao longo do percurso da prova, existirão 04 (quatro) postos de hidratação. Na chegada, todos os atletas receberão um kit para reposição
energética.
HIDRATAÇÃO EXCLUSIVA– Todo o serviço de hidratação e reposição energética da prova é de uso exclusivo dos atletas que adquirirem os
kits oficiais no evento. RECOMENDA-SE que os atletas não inscritos na Corrida Centenário do Fortaleza levem seus próprios kits de
hidratação e reposição energética, respeitando assim os atletas oficialmente inscritos.
DURAÇÃO DA PROVA
CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA – A prova com todas as categorias por faixa etária terá duração máxima de duas horas;
CORRIDA CENTENÁRIO DO FORTALEZA – A prova terá a duração máxima de 01h30 (uma hora e trinta minutos). Após este período, o
participante que se encontrar em qualquer ponto do percurso será convidado pela direção da prova a deixar a competição por medida de
segurança.
PREMIAÇÃO
Os atletas que adquirirem um dos dois tipos de kits oficiais concorrerão as seguintes premiações, conforme ordem de chegada
determinada pelo chip eletrônico:
CORRIDINHA CLUBE DA GAROTADA | CATEGORIA INFANTIL – Medalhas para todos os participantes
SÓCIO TORCEDOR . 1º, 2º, 3º Lugares | FEM e MAS | 5KM e 10KM | TROFÉU
SÓCIO PROPRIETÁRIO . 1º, 2º, 3º Lugares | FEM e MAS | 5KM e 10KM | TROFÉU
CONSELHEIRO . 1º, 2º, 3º Lugares | FEM e MAS | 5KM e 10KM | TROFÉU
IMPRENSA . 1º, 2º, 3º Lugares | FEM e MAS | 5KM e 10KM | TROFÉU
CADEIRANTES E PARATLETAS . 1º, 2º, 3º Lugares | FEM e MAS | 5KM | TROFÉU
GERAL 5KM | FEM e MAS
1º | R$ 500,00 + TROFÉU
2º | R$ 400,00 + TROFÉU
3º | R$ 300,00 + TROFÉU
4º | R$ 200,00 + TROFÉU
5º | R$ 100,00 + TROFÉU

GERAL 10KM | FEM e MAS
1º | R$ 600,00 + TROFÉU
2º | R$ 500,00 + TROFÉU
3º | R$ 400,00 + TROFÉU
4º | R$ 300,00 + TROFÉU
5º | R$ 200,00 + TROFÉU
MEDALHAS OFICIAIS– Todos os atletas que adquiriremum dos kits oficiais, de todas as categorias, adulto e infantil receberão medalhas ao
final da prova.

Somente receberá a medalha de participação e as devidas premiações: O atleta QUE ADQUIRIR OFICIALMENTE O KIT, que correr e
chegar com o número de peito e chip;

Somente receberá o kit reposição energética, fornecido pela organização da prova, o atleta QUE ADQUIRIR O KIT OFICIAL, que
correr e chegar com o número de peito e chip.
CAMISAS OFICIAIS

As camisas oficiais da Corrida Centenário do Fortaleza terão modelo único, unissex, nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XG

As camisas oficiais da categoria Clube da Garotada terão modelo único, unissex, nos tamanhos conforme faixa etária;

Antes de escolher o tamanho da camisa o atleta deve ter certeza do que está marcando no formulário;

Não serão realizadas trocas de tamanhos de camisas após a confirmação e finalização da compra;

As unidades e tamanhos das camisas são limitados, podendo esgotar a qualquer instante.
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS
Ao preencher o formulário de participação competitiva, o atleta deve estar ciente:
 FORMULÁRIO COMPETIDORES – Na compra dos kits os atletas deverão preencher um cadastro para controle da organização do
evento. O formulário deve ser TOTALMENTE PREENCHIDO, sem abreviaturas. Ao confirmar o formulário o atleta assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita o regulamento geral da prova.
 Disputará a Corrida Centenário do Fortaleza por livre e espontânea vontade, declarando, ainda, que está saudável e
apropriadamente orientado para a execução da prova;
 Está ciente de que deve consultar previamente o médico e profissional de Educação Física especializado em preparação de atletas
para atividades físicas;
 Autoriza, desde já, o uso de fotografias, filmagens, depoimentos ou outras gravações contendo imagens e áudios da sua
participação a Corrida Centenário do Fortaleza para finalidades legítimas de divulgação do evento, através de veículos impressos,
televisivos, internet ou outros meios promocionais;
 Não serão aceitas solicitações de cortesias para ATLETAS que tem inscrição realizada, paga e/ou cortesia. Caso por alguma
eventualidade seja concedida uma cortesia para algum ATLETA que já se inscreveu e realizou o pagamento do boleto, ou mesmo
ganhou uma inscrição cortesia, não haverá reembolso do valor pago, transferência desta inscrição para terceiro, ou mesmo será
entregue um kit extra, ou seja, o participante apenas terá o direito de usufruir dos serviços que a cortesia irá lhe proporcionar
 Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta
inscrição para outro ATLETA. Caso o inscrito solicite seu reembolso de inscrição o mesmo só poderá ser solicitado até o dia 04 DE
OUTUBRO. Considerando-se inscrição realizada a inscrição paga e creditada a favor da ORGANIZAÇÃO.
 O PARTICIPANTE que não estiver presente no momento do fechamento da largada pelo sistema de cronometragem ficará sujeito
à desclassificação no EVENTO;
 Haverá atendimento emergencial aos PARTICIPANTES e serviço de ambulância para remoção. Após a remoção a continuidade do
atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA, ficando sob responsabilidade desta a continuidade do atendimento;
 O kit oficial da a Corrida Centenário do Fortaleza é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, em qualquer situação;

O participante que entregar seu número de peito ou chip para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento, em
tempo hábil, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o
atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos
envolvidos na prova;
 Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES, sanitários químicos ao longo do percurso e arena de chegada e largada e
guarda-volumes (cortesia) localizados próximos ao local da LARGADA e CHEGADA;

A DIREÇÃO recomenda que NÃO sejam deixados OBJETOS DE VALOR no guarda-volumes tais como; relógios, roupas ou acessórios
de alto valor, joias, equipamentos eletrônicos de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, bem como dinheiro em espécie;
 A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de
cortesia da prova, sem cobrança de qualquer valor;

Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de
nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no EVENTO, independente de
qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os PARTICIPANTES venham a sofrer
durante a participação do EVENTO;



A organização recomenda ao atleta que na véspera da prova, bem como no dia 14/10/2018, antes da competição, se alimente de
algo leve e esteja bem hidratado;

ATLETAS MENORES DE 18 ANOS
 As INSCRIÇÕES só poderão ser efetuadas pelos PAIS OU RESPONSÁVEIS do atleta;
 DADOS DOS ATLETAS – Na compra do kit, os atletas deverão preencher um cadastro para controle da organização do evento. O
formulário deve ser TOTALMENTE PREENCHIDO, sem abreviaturas;
 CONFIRMAÇÃO –As inscrições serão confirmadas por e-mail cadastrado pelos pais ou responsáveis;
 TERMO DE RESPONSABILIDADE - Ao confirmar os termos deste regulamento, os pais ou responsáveis declaram que estão de
acordo com todos os itens contidos no mesmo;
 Participará Corrida Clube da Garotada por livre e espontânea vontade, declarando, ainda, que está saudável e apropriadamente
orientado para a execução da prova;
 OS PAIS OU RESPONSÁVEIS autorizam, desde já, o uso de fotografias, filmagens, depoimentos ou outras gravações contendo
imagens e áudios da sua participação na Corridinha Clube da Garotada para finalidades legítimas de divulgação do evento, através de
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios promocionais;
 Haverá atendimento emergencial aos PARTICIPANTES DEVIDAMENTE INSCRITOS e serviço de ambulância para remoção. Após a
remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA, ficando sob responsabilidade desta a continuidade do
atendimento.
 Ao inscrever a criança na Corridinha Clube da Garotada, o responsável assume automaticamente o conhecimento de todos os
termos deste Regulamento, aceitando-o integralmente e, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade
legal de tudo o que vier a ocorrer com a criança por consequência de sua participação neste evento.
 Os PAIS OU RESPONSÁVEIS declaram, ainda, que se comprometem a instruir a criança a seguir atentamente as orientações da
Organizadora do evento, e, portanto, isentam o Fortaleza Esporte Clube e a organização de qualquer responsabilidade quando a criança
se recusar a seguir as suas orientações e, assumindo, ainda, toda e qualquer consequência dos atos da criança durante o percurso, bem
como durante a realização do evento.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS


NOVA LETRA – (85) 3109.7599 |9 9794.7599 |contato@novaletra.com.br |inscricoes@novaletra.com.br

