
REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA CORTEZ RUN 
 
DA FINALIDADE 
Art. 1º – A 1ª CORRIDA CORTEZ RUN tem por objetivo de promover o bem-estar e mais qualidade de vida aos participantes,                      
incentivando-os à prática de esportes e adoção de hábitos saudáveis. 
Parágrafo Único – A Prova 1ª CORRIDA CORTEZ RUN, doravante denominada evento, será realizada em São José de Mipibu/RN, no dia 14 de                       
abril de 2019, às 16 horas, para pessoas de ambos os sexos devidamente inscritas, doravante denominados atletas. 
  
DA PARTICIPAÇÃO 
Art. 2º – Poderá participar da 1ª Corrida Cortez Run qualquer pessoa desde que obedeça aos critérios deste Regulamento. 
  
DAS INSCRIÇÕES 
Art. 3º – Serão oferecidas 500 (quinhentas) inscrições. 

● 1º - As inscrições deverão ser feitas através do site https://sistema.ingressos84.com.br/cortezrun ou presencialmente em todas as centrais de 
atendimento da Cortez Online até o dia 05 de abril de 2019, ou até o término da oferta de vagas. Somente poderão se inscrever na prova 
atletas com idade a partir dos 18 (dezoito) anos; 

● 2° - O primeiro lote ocorrerá do dia 22 de fevereiro a 11 de março de 2019, no valor de R$ 50,00 (cinquenta); 
● 3° -  O segundo lote ocorrerá do dia 12 de março a 27 de março de 2019, no valor de R$ 60,00 (sessenta). Neste lote o atleta receberá uma 

camisa tamanho único em seu kit; 
● 4° - O terceiro lote ocorrerá do dia 28 de março a 05 de abril de 2019, ou até o término da oferta de vagas, no valor de R$ 70,00 (setenta). 

Neste lote o atleta receberá uma camisa tamanho único em seu kit; 
● 5º - Não serão realizadas inscrições via telefone ou após o término do prazo estabelecido no caput deste artigo; 
● 6° - O valor da inscrição não será devolvido em caso de desistência ou o não comparecimento no evento;   
● 7º - Idosos e Pessoas com Deficiência precisam apresentar documentos que comprovem. 

  
DAS CATEGORIAS, FAIXAS ETÁRIAS E PREMIAÇÃO (SUGESTÃO PODENDO INCLUIR TODAS AS CATEGORIAS PREVISTAS PELA              
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO). 
Art. 4º – As categorias e Faixas serão as seguintes: 
       CATEGORIAS                                    FAIXA ETÁRIA   
I    Geral  Masc                                                            18  acima   



II   Geral Fem                                                              18  acima   
III  Geral Pessoa com Deficiência Mas                       18  acima 
IV  Geral Pessoa com Deficiência Fem                      18  acima 
  
Art. 5º – As premiações serão as seguintes: 

● 1º - Serão premiados com medalha de participação todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada e que estiverem,                     
obrigatoriamente, com o número de peito e chip de cronometragem após término da prova; 

● 2º - Serão premiados com troféu os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria e gênero; 
● 3º - Os ganhadores das premiações em dinheiro devem informar os seus dados bancários em até 10 dias após o evento para depósito.  

  
DAS DESCLASSIFICAÇÕES 
Art. 6º – O atleta será desclassificado da prova se infringir os seguintes requisitos: 

● 1º - Não cumprir rigorosamente o percurso oficial; 
● 2º - Utilizar-se de meios ilícitos para concluir o percurso, como pegar carona em veículos, fazer atalhos, derrubar adversários                   

propositadamente, apresentar conduta antidesportiva durante a prova; 
● 3º - Participar sem estar oficialmente inscrito (a), com número e chip de outro (a). 

DO PERCURSO 
Art. 7º – O percurso para a prova será realizado em via pavimentada, na distância de 5km. Terá a largada no largo da Igreja Matriz, seguindo pela                           
Rua Capitão Joaquim Dantas, Rua Dezesseis de Outubro, Rua Jaime Sales, Avenida Moizaniel de Carvalho, retornando pela Avenida Moizaniel de                    
Carvalho, Rua Jaime Sales, Travessa Doutor Pedro Guarani, Rua Coronel Trajano e rua Capitão Joaquim Dantas. 
  
DA RETIRADA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
Art. 8º – O promotor fornecerá kit de participação para os atletas devidamente inscritos contendo 01 camisa, 01 número de peito e 01 chip de                         
cronometragem. A retirada será realizada no dia 14 de abril, no horário das 10h00 às 14h00, no (a) Cortez Training Center, localizado na Rua                        
Coronel Antônio.  

 



● 1º - Para retirar o kit de participação do evento, o atleta deverá apresentar documento oficial com foto (RG, carteira de habilitação ou carteira                        
funcional); 

● 2° - A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização específica do participante (em anexo) e                      
documento oficial com foto (RG, carteira de habilitação ou carteira funcional) do terceiro; 

● 3º - Em casos de idosos e/ou pessoas com deficiência, é, obrigatoriamente, necessário levar documentação que comprove tal singularidade                   
em casos de descontos, o atleta será ressarcido neste momento;  

● 4º - Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit; 
● 5º - O uso do chip de cronometragem e número é OBRIGATÓRIO aos ATLETAS devidamente inscritos, acarretando a desclassificação de                    

quem não os utilizar. O chip de cronometragem já virá fixado no número de peito e ambos deverão ser colocados na camisa mediante                       
utilização de alfinetes de segurança, disponibilizados pela organização.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 9º – O promotor da 1ª CORRIDA CORTEZ RUN não se responsabilizará por qualquer problema de saúde que algum atleta venha ter durante ou                         
depois a realização do evento. O Atleta ao participar do evento, assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o                      
Regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras necessárias ou                  
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 

● 1º - Haverá para atendimento emergencial aos atletas, serviço de apoio médico com ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais                     
remoções. 

● 2º - O Evento contará com o apoio dos órgãos competentes objetivando maior segurança aos participantes. 
● 3º - Ao participar deste evento, o Atleta 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,                      
promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

● 4° - Os atletas deverão estar no local da largada pelo menos com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido da largada.  
● 5º - Em casos de não comparecimento no evento, o valor da inscrição não será devolvido. 

Art. 10º – Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do evento. 
 


