
CORRIDA DA INFANTARIA 2013
REGULAMENTO

I - OBJETIVO:

Cultuar o patrono da INFANTARIA, Brigadeiro Antônio de Sampaio, despertar o interesse 

salutar da prática desportiva e buscar estreitar ainda mais os laços de amizade e cooperação, 

através do esporte, entre o Exército Brasileiro e a população cearense.

II - DA PROVA:

1. Promovida pelo 23° Batalhão de Caçadores, sob direção da 10ª Região Militar, com 

Permit da Federação Cearense de Atletismo.

2. A largada será às 07:00 h, do dia 26 de maio de 2013.

3. Terá percursos de 05 km e 10 km, largando na Beira Mar e chegando à mesma avenida 

(ver  mapa  do  percurso  no  site  da  CAPRIUS  –  www.caprius.com.br)  e  no  site  da  Chip 

Timming (www.chiptimming.com.br)

4. Categorias:

CIVIL – 10KM MILITAR – 10KM

Masc Fem Idade Masc Idade Fem

CM1 CF1 Até 29 anos MM1 Até 29 anos MF1

CM2 CF2 30 a 34 anos MM2 30 a 34 anos MF2

CM3 CF3 35 a 39 anos MM3 35 a 39 anos MF3

CM4 CF4 40 a 44 anos MM4 40 a 44 anos

CM5 CF5 45 a 49 anos MM5 45 a 49 anos

CM6 CF6 50 a 54 anos MM6 50 a 54 anos

CM7 CF7 55 a 60 anos MM7 55 a 60 anos

CM8 CF8 > de 60 anos MM8 > de 60 anos

http://www.caprius.com.br/
http://www.chiptimming.com.br/


LEGENDA

Civil

C – Civil

M – Masculino

F – Feminino

Exemplo: CM5 – Civil Masculino de 45 a 49 anos

III - DAS INSCRIÇÕES:

1. Serão limitadas a 1200 atletas.

2. Locais de inscrição:

-  23º  Batalhão  de  Caçadores  –  Av.  Treze  de  Maio  1589  –  Fátima,  das  09:30hs  às 

16:00hs.

- Loja CAPRIUS - Av. Virgílio Távora, 1461

- Pela internet nos sites WWW.CAPRIUS.COM.BR   e   WWW.CHIPTIMING.COM.BR  

3. Período de inscrição:

- Iniciar-se-á em 08 de março de 2013, encerrando em 20 de maio de 2013 ou quando 

for atingido o limite de atletas estabelecido.

4. Valor da inscrição:

- A taxa de inscrição será R$ 35,00 (trinta e cinco reais). A prova é aberta à participação 

de atletas de todas as idades. Atletas com idade inferior a 18 anos deverão ter a Ficha de 

Inscrição assinada pelo pai ou responsável.

5. Entrega do KIT do atleta:

- A entrega do Kit com número, chip, senhas e camisa será feita no 23º Batalhão de 

Caçadores, nos dias 22 e 23 de maio (das 07:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h) e no dia 

24 de maio de 07:00 às 12:00 h, mediante apresentação do canhoto da ficha de inscrição 

(assinado), acompanhado de documento de identidade.

- Outra pessoa poderá pegar o kit do atleta, desde que traga autorização por escrito do 

mesmo, onde deverá constar o número de identidade e assinatura.

- Em caso de perda do canhoto original, o atleta,se assim quiser, deverá realizar nova 

inscrição, condicionado a existência de vaga.

http://WWW.CHIPTIMING.COM.BR/
http://WWW.CAPRIUS.COM.BR/


6. Quando um atleta for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de provas 

pela IAAF, CBAt, FPA, na Justiça Desportiva ou ainda na Justiça Comum, não poderá ser 

inscrito na prova.

7.  Caso  faça  a  inscrição,  omitindo  sua  condição  de  suspenso,  sua  inscrição  será 

considerada sem efeito.

IV – DA CORRIDA:

1. Haverá no local de largada, guarda-volumes à disposição dos atletas. O Guarda Volume 

será desativado às 10:00, com 15 minutos de tolerância, a critério dos encarregados do setor. 

A partir deste horário os pertences estarão à disposição do interessado, no 23º Batalhão de 

Caçadores, no horário comercial de segunda a sexta-feira, por um prazo de 30 dias, a contar 

da data da prova.

2. Desclassificação:

- Os atletas deverão obrigatoriamente passar pelo pórtico e tapete de largada. O não 

cumprimento desta ação acarretará à desclassificação do atleta.

-  O atleta será desclassificado quando trocar seu número com outro ou cedê-lo para 

atleta não inscrito na prova; quando escapar antes do tiro de largada; quando for flagrado 

recebendo  ajuda  de  qualquer  natureza,  quando  empurrar,  cortar  caminho,  pegar  carona, 

desacatar outros atletas, público e árbitros.

3. Prescrições diversas:

- Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito ao Diretor Geral 

da prova até 30 minutos após a divulgação do resultado oficial, acompanhado da taxa de R$ 

100,00 (cem reais) em espécie, os quais serão devolvidos caso seja deferido o recurso.

- A organização, patrocinadores e parceiros não se responsabilizam por qualquer perda 

de material sofrida pelo atleta durante a prova.

-  Ao  se  inscrever,  o  atleta,  ou  seu  responsável,  assume  que  conhece  e  concorda 

plenamente com o Regulamento da prova; que disputa a prova por livre e espontânea vontade; 

que assume total responsabilidade pelos dados pessoais fornecidos e pelo seu estado de saúde 

e que está apto física e tecnicamente para a disputa, isentando Promotores e Patrocinadores de 

qualquer tipo de responsabilidade, em seu nome e de seus herdeiros.

V – DA APURAÇÃO:

1. A entrega do CHIP será feita juntamente com a entrega do Kit. 



2. O CHIP deverá ser colocado na posição vertical no cadarço do tênis, sendo obrigatório o 

seu uso para registro do tempo e classificação, estará junto ao kit do atleta.

3. Não será necessário a devolução do chip ao final da prova.

VI - DA PREMIAÇÃO

1. A premiação será realizada logo após a divulgação do Resultado Oficial da Prova. 

2. Os atletas premiados na classificação Geral não entrarão na premiação por categoria.

3. Troféus:

- 10 Km:

- Geral - 1º ao 3º Colocado (Masculino e Feminino)

- Categorias - 1º ao 3º Colocado.

- 5 Km:

- Geral - 1º ao 3º Colocado (Masculino e Feminino)

- Categorias - Não haverá premiação por categoria.

4. Haverá entrega de medalhas de participação a todos os atletas, com inscrição válida, que 

completarem a prova dentro dos seguintes tempos:

- Prova de 5 Km: 1h e 30 min

- Prova de 10 Km: 2h

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

1. O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito, durante o transcorrer da prova, de retirar 

da  mesma  qualquer  atleta  que  não  apresentar,  naquele  momento,  condições  de  saúde 

adequadas para a prática desportiva.

2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

3. Telefones para contatos:

- 23° Batalhão de Caçadores - 3214-2323

- Cap Peixoto - 8715-0001

- Ten Nobre – 9714-9887

LUÍS CLÁUDIO DE MATTOS BASTO – Cel
Comandante do 23º Batalhão de Caçadores


