
REGULAMENTO CORRIDA DO CMF 2013 
 
 
1. A PROVA  

 
A CORRIDA DE RUA DO COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA será realizada no dia 16 de 
junho de 2013 (domingo), na cidade de Fortaleza, nas distâncias de 5 km e 10 km aferidos 
oficialmente, para ambos os sexos, devidamente inscritos, e tem como um dos objetivos 
comemorar os 94 anos do CMF e estimular a prática da atividade física de forma saudável.  
 
 
2. PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO e APOIO 
 
A CORRIDA DO CMF é promovida e organizada pelo Colégio Militar de Fortaleza, através da 
Seção de Educação Física, e terá o apoio da Caprius Comunicação e Eventos, Federação 
Cearense de Atletismo (FCAT), Federação de Triatlon do Estado do Ceará (FETRIECE), 
Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC), 
Secretaria Executiva Regional VII e Exército Brasileiro. 
 
 
3.  LARGADA  

 
A largada da Corrida do CMF com distâncias de 5 km e 10 km será dada as 7:00h do dia 16 de 
junho de 2013 (domingo), para todas as categorias, com qualquer condição climática, na Av. 
Santos Dumont em frente ao Estádio de Esporte Gen. Eudoro Corrêa e Colégio Militar de 
Fortaleza, e chegada dentro da mesma praça esportiva. 
 
 
4. INSCRIÇÕES 

 
4.1.  As inscrições serão limitadas a 1.300 (mil e trezentos) atletas e poderão ser feitas no 

período de 26.04.2013 a 24.05.2013, pessoalmente ou através da internet. 
4.2. Locais e horários das inscrições: 

a) On line pelo site: www.caprius.com.br. 
b) Loja Caprius: Av. Senador Virgílio Távora, 1461, loja 2 – Aldeota –Tel.: (85) 

3224.7952. Horários: 08h às 18h: segunda a sexta-feira e de 08h às 12h aos 
sábados. 

4.3. O prazo de inscrição divulgado perde a validade caso o total de inscritos atinja o 
número limite. 

4.4. O custo da inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), com seguro atleta incluso e 
mais 01 (um) Kg de alimento não perecível, exceto sal, o qual será entregue no dia do 
recebimento do Kit do atleta. Pessoas acima de 60 anos e pessoas portadoras de 
necessidades especiais terão desconto de 50%, neste caso o valor será de R$ 12,50 
(doze reais e cinquenta centavos). 

4.4.1. No momento da inscrição eletrônica será emitido um boleto bancário, com custo 
adicional ao atleta, referente a taxa de comodidade, no valor de R$ 3,80 (três reais e 
oitenta centavos), o qual deverá ser quitado através da internet, em agência bancária 
ou qualquer estabelecimento comercial destinado ao recebimento de títulos; 

4.4.2. A inscrição somente será validada após o recebimento da comprovação de pagamento 
pela comissão organizadora, a qual incluirá automaticamente o nome do atleta na lista 
de inscritos. 

4.5. A Ficha Eletrônica de Inscrição deverá ser preenchida em todos os campos solicitados, 
sem abreviaturas.  

4.6. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que o terceiro:  
4.6.1. Seja maior de idade;  

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


4.6.2. Possua a cópia de um documento de identidade do atleta, que deverá ser apresentado 
no ato da inscrição.  

4.7. Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:  
4.7.1. Ao participar da Corrida, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita e acata totalmente o REGULAMENTO, assume as  despesas  necessárias ou 
provenientes  da  sua  participação antes, durante e depois da Corrida.  

4.7.2. Está apto para participar desta Corrida, devendo consultar médico e professor de 

Educação Física antecipadamente, de preferência especializado em preparar atletas 
para competições, em especial corridas de rua. 

4.7.3.  Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua 
participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através 
de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos. 

4.7.4. Para sua participação, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, 
devendo portar o número de peito. 

4.7.5. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, incluindo a inscrição em categoria 
incorreta, acarretará na sumária desclassificação do participante. 

4.7.6. Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita 
por escrito à comissão organizadora da Corrida até 30 minutos após sua divulgação. 

4.8. A participação de atletas estrangeiros no evento fica condicionada ao estrito 
cumprimento da norma nº 9 da CBAt, que regulamenta a participação de atletas 
estrangeiros em provas no Brasil. 

 
 
5. ENTREGA DO KIT/CHIP  

a) Entrega de KIT ocorrerá nos dias 13 e 14 Jun 13 (quinta e sexta-feira). A entrada 
será realizada pela Rua Dona Leopoldina (lateral do CMF). 

b) Por ocasião da entrega do kit, será recebido do atleta ou do seu representante 01 (um) 
Kg de alimento não perecível, o qual será destinado à doação beneficente. 

c) Ocorrerá no Colégio Militar de Fortaleza, situado na Av. Santos Dumont – Centro – Tel.: 
(85) 3388.7806  -  (85) 3388.7805, no horário das 8 as 12h / 13:30 as 16:30. Para a 
retirada do KIT será necessário apresentar o comprovante de pagamento e documento 
de identidade. 

d) O atleta receberá um número de peito, que deverá ser afixado na parte frontal da 
camiseta durante a corrida. 

e) O atleta receberá um chip junto com o seu kit, que deverá ser fixado no cadarço do 
tênis, de acordo com orientação do informativo especifico. 

f) A utilização do transponder (chip) é de responsabilidade única do atleta, assim como as 
consequências de sua não utilização ou uso incorreto. 

g) O kit não será entregue fora do prazo estabelecido. 

 
 
6. PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar da Corrida de Rua do CMF atletas de ambos os sexos, a partir de 14 
anos para os 5 km e a partir de 18 anos para a prova dos 10 km de acordo com a 
norma 7 da CBAt. 

6.2. Os atletas só poderão participar dentro de sua categoria, correspondente a sua idade 
em 31.12.2013. 

6.3. Corrida de Rua do CMF será dividida nas seguintes categorias e naipes no masculino e 
feminino: 

 

CATEGORIA ALUNO CMF/ MILITARES (exclusivo para aluno do CMF e Militares) 

MASCULINO (Aluno 5 Km/Militar 10 Km) FEMININO (Aluna 5 Km / Militar 10 Km) 

Código Faixa Etária Código Faixa Etária 

** 5MCMF Livre ** 5FCMF Livre 

10M-Mil Livre 10F-Mil Livre 

 
** As inscrições de alunos do CMF serão realizadas somente na SEF/CMF. 



 

CATEGORIA GERAL 5 KM 

5 KM MASCULINO 5 KM FEMININO 

Código Faixas Etárias  Código Faixas Etárias  

5M14 De 14 a 19 anos  5F14 De 14 a 19 anos  

5M20 De 20 a 24 anos  5F20 De 20 a 24 anos  

5M25 De 25 a 29 anos  5F25 De 25 a 29 anos  

5M30 De 30 a 34 anos  5F30 De 30 a 34 anos  

5M35 De 35 a 39 anos  5F35 De 35 a 39 anos  

5M40 De 40 a 44 anos  5F40 De 40 a 44 anos  

5M45 De 45 a 49 anos  5F45 De 45 a 49 anos  

5M50 De 50 a 54 anos  5F50 De 50 a 54 anos  

5M55 De 55 a 59 anos  5F55 De 55 a 59 anos  

5M60 Acima de 60 anos  5F60 Acima de 60 anos  

 
 

CATEGORIA GERAL 10 KM 

10 KM MASCULINO 10 KM FEMININO 

Código Faixas Etárias  Código Faixas Etárias  

10M18 De 18 a 24 anos  10F18 De 18 a 24 anos  

10M25 De 25 a 29 anos  10F25 De 25 a 29 anos  

10M30 De 30 a 34 anos  10F30 De 30 a 34 anos  

10M35 De 35 a 39 anos  10F35 De 35 a 39 anos  

10M40 De 40 a 44 anos  10F40 De 40 a 44 anos  

10M45 De 45 a 49 anos  10F45 De 45 a 49 anos  

10M50 De 50 a 54 anos  10F50 De 50 a 54 anos  

10M55 De 55 a 59 anos  10F55 De 55 a 59 anos  

10M60 Acima de 60 anos  10F60 Acima de 60 anos  

 
 

CATEGORIA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

5 KM MASCULINO 5 KM FEMININO 

Código Classificação/Faixas Etárias  Código Classificação/Faixas Etárias  

5V Visual Aberto  5V Visual Aberto 

5C Cadeirante Aberto 5C Cadeirante Aberto 

 
  
7.  DA COMPETIÇÃO  
7.1. A Corrida de Rua do CMF será realizada: 

Data: 16 de junho de 2013 (domingo) 
Distância do Percurso: 5 km e 10 km aferidos. 
Local da Largada e Chegada: Estádio Gen. Eudoro Correa 
Horário da Largada para todas as categorias nas distâncias de 5 km e 10 km: 7h. 

7.2 A distância do percurso da inscrição deverá ser cumprida por todos os atletas. 
7.3 Será desclassificado o atleta que: 

a) Não cumprir rigorosamente o percurso selecionado na inscrição; 
b) Não passar pelos tapetes de controle de chip, desde a largada; 
c) Dificultar a ação de outros concorrentes; 
d) Chegar sem o número de identificação; 
e) Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva; 
f) Trocar o número de identificação e chip antes, durante ou depois da corrida; 
g) Encobrir o número e/ou o nome dos patrocinadores; 
h) Utilizar para a corrida o número e/ou o chip de outro atleta, antes, durante ou depois da 
corrida; 
i) Escapar da saída da prova, antes do seu início oficial; 
j) Desrespeitar qualquer norma deste regulamento. 



k) Usar de meios que possa levar vantagem em relação aos demais corredores, tais como: 
pegar carona de autos, bicicletas e similares; 

7.4.  A competição será finalizada após 2h (duas horas) da largada oficial.  
7.5. O atleta que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será 
convidado a se retirar da competição.  
7.6 . A apuração do tempo do atleta será por meio de Chip Eletrônico, que deverá ser colocado 
no tênis, de acordo com as instruções da organização. A colocação do chip é de 
responsabilidade de cada atleta.  

7.7. A cronometragem oficial da prova será realizada através do chip eletrônico descartável. É 
obrigação de cada atleta instalar corretamente seu chip. A não utilização correta do chip 
acarretará na automática desclassificação do participante. Os participantes terão prévio acesso 
às instruções de uso do chip eletrônico descartável, através do site www.chiptiming.com.br. 

7.8. O uso do Número do Atleta é obrigatório e deverá ser fixado na parte frontal da camiseta, 
não podendo ser violado.  

 
 
8.  APURAÇÃO  

8.1. Será realizada com apuração de resultado eletrônico (chip), sendo utilizado para efeito de 
classificação, dentro das categorias, o “TEMPO LIQUIDO". Este tempo é computado a partir do 
momento que o atleta cruzar a linha da largada até o mesmo cruzar a linha da chegada. 
8.2. O TEMPO LIQUIDO, tratado neste ítem, NÃO SERÁ CONSIDERADO para a distribuição 
dos troféus, os quais serão entregues aos atletas que cruzarem a linha de chegada, entre as 
três primeiras colocações, desde  que completarem regularmente o percurso (atletas inscritos), 
em cada uma das categorias e naipes relacionados no item 9.2, abaixo. 
 
9.   PREMIAÇÃO  

9.1.  MEDALHAS  
Terão direito à medalha de participação todos os atletas que completarem regularmente o 
percurso (atletas inscritos) dentro do tempo estipulado para a prova (2h).  
 
9.2 . TROFÉUS  
 
Terão direito ao troféu os atletas que cruzarem a linha de chegada, entre as três primeiras 
colocações, em cada uma das categorias e naipes abaixo, desde  que completarem 
regularmente o percurso (atletas inscritos), desconsiderando neste caso, a classificação 
prevista no item 8. APURAÇÃO. 
 
9.2.1. 5 km Geral: Três (03) primeiros colocados para masculino e feminino.  
9.2.2. 5 km Aluno CMF: Três (03) primeiros colocados para masculino e feminino. 
9.2.3. 10 km Geral: Três (03) primeiros colocados para masculino e feminino. 
9.2.4. 10 km Militar: Três (03) primeiros colocados para masculino e feminino. 
 
9.3.  MEDALHA ESPECIAL 
9.3.1. 5 km masculino: Três (03) primeiros colocados em cada categoria. 
9.3.2. 5 km feminino: Três (03) primeiros colocados em cada categoria. 
9.3.3. 10 km masculino: Três (03) primeiros colocados em cada categoria. 
9.3.4. 10 km feminino: Três (03) primeiros colocados em cada categoria. 
 
9.4. Não haverá em nenhuma hipótese acúmulo de premiação.  
 

 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1.  A comissão organizadora, bem como seus patrocinadores, apoiadores, parceiros e 
organizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados por atleta 
regularmente inscrito na corrida ou terceiros.  
10.2.  A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período 
que antecede a competição.  



10.3. No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-se de algo leve e 
estar bem hidratado.  
10.4. Os participantes deverão chegar ao local da largada com pelo menos 45 minutos 
antecedência da largada.  
10.5. Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas de 
trânsito.  
10.6. A Comissão Organizadora disponibilizará uma ambulância no local da largada e chegada 
e uma no percurso no momento da largada. 
10.7. Serão colocados à disposição dos atletas inscritos, sanitários e guarda-volumes.  
10.8. A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes. 
Recomenda-se não deixar objetos de valor no guarda-volumes, tais como: dinheiro, cheques, 
cartões, relógios, celulares, roupas, acessórios, etc.  
10.9. Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a materiais, equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas, que venham a extraviar-se durante a sua participação na 
corrida.  
10.10. É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  
10.11. A Organização indicará locais para montagem de tendas de assessorias e treinadores 
de acordo com a disponibilidade de espaços na área da arena do evento.  
10.12.  A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e 
exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a 
Organização de qualquer responsabilidade.  
10.13. A publicação dos resultados oficiais, por tempo bruto, acontecerá em até 48 horas do 

evento nos sites www.cmf.ensino.eb.br,  www.caprius.com.br e www.chiptiming.com.br. 

10.14. Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita 
por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua divulgação.  
10.15. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.  
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

http://www.cmf.ensino.eb.br/
http://www.caprius.com.br/

