
 
 

CORRIDA E CAMINHADA DUQUE DE CAXIAS 2018 
 
 
REGULAMENTO  
 
1. DAS DENOMINAÇÕES E FINALIDADES  
A CORRIDA E CAMINHADA DUQUE DE CAXIAS faz parte das comemorações 
alusivas ao DIA DO SOLDADO e tem como objetivo realizar a comemoração do dia do 
Soldado e incentivar a prática da corrida de rua, visando à melhoria da qualidade de vida, 
saúde e estética, bem como o lazer e o desempenho esportivo na sociedade de Petrolina, 
Juazeiro e cidades próximas.  
 
2. DO EVENTO  
2.1 - A CORRIDA E CAMINHADA DUQUE DE CAXIAS é uma promoção do 
CÍRCULO MILITAR DO MÉDIO SÃO FRANCISCO com o apoio do 72º BI Mtz  
2.2 - O evento será realizado com uma prova de 6 km.  
 
3. DO PERCURSO  
Será realizado na orla de Petrolina.  
 
4. DA LARGADA  
- 07:30 - concentração.  
- 08:00h - largada.  
 
5. DOS POSTOS DE HIDRATAÇÃO  
Na largada e ao longo do percurso da prova haverá postos de hidratação com água.  
 
6. DO ATENDIMENTO MÉDICO  
A organização do evento disponibilizará atendimento médico de emergência, bem como 
serviço de ambulância.  
 
7. DAS PENALIDADES  
O atleta será desclassificado nas seguintes situações:  
1 - Quando houver troca de número e/ou de chip;  
2 - Subir no pódio para premiação sem a camiseta do evento;  
3 - Não portar o número de inscrição fixado e aberto na frente do uniforme;  
4 - Escapar antes da largada;  
5 - For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;  
6 - Empurrar, cortar caminho, etc.; e  
7 - Desacatar outros atletas, o público e árbitros.  
 
8. DAS INSCRIÇÕES  
8.0 - As inscrições poderão ser realizadas nos postos de inscrição do Shopping Jua 
Garden, River Shopping, Círculo Militar do Médio São Francisco, Clube dos Subtenentes 
e Sargentos do Médio São Francisco e pelo site: www.cronoschip.com.br. 

http://www.cronoschip.com.br/
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8.1 - As inscrições serão feitas no período de 01 de Maio de 2018 até 13 de Agosto de 
2018. Caso seja atingido o limite máximo de 400 inscritos, as inscrições serão encerradas 
imediatamente.  
8.2 – O preço das inscrições será de R$50,00+ taxa de comodidade do site.  
8.3. - Os atletas deverão ter idade mínima de 14 anos completos. 
  
9. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES  
A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os 
valores e aumentar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.  
 
10. SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS NO KIT  
A organização poderá, a qualquer momento, modificar cores, especificações técnicas, 
logotipo, acabamento e itens do kit de corrida, em função de necessidades, disponibilidade 
técnica, adequação ao visual e a novos patrocinadores, e/ou questões estruturais, sem 
aviso prévio.  
 
11. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES  
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e 
responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  
 
12. DA ENTREGA DO KIT  
12.1 - O kit do atleta será entregue no dia 18 de agosto, das 10 às 19 H, no Círculo Militar 
do Médio São Francisco e mediante apresentação do comprovante de pagamento ou 
comprovante de inscrição. 
12.2. – O kit será entregue para atleta inscrito e/ou terceiros mediante documento de 
identificação.  
12.3. – É obrigatória a conferência dos itens que compõe o kit, bem como o tamanho da 
camiseta, no momento da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de 
imediato a funcionário da organização presente no local da retirada dos kits. O item 
faltante será entregue de imediato. Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens 
faltantes após o momento da retirada do kit.  
12.4 – Não serão entregues kits após o período da retirada de kits determinado 
previamente pela organização. Os kits não retirados não serão enviados aos corredores, 
sob nenhum motivo ou circunstância.  
12.5 - Não entregaremos KIT no dia do evento. 
  
13. DA PREMIAÇÃO  
13.1 - Premiação Geral Masculino e Feminino.  
1º Lugar – TROFÉU  
2º Lugar – TROFÉU  
3º Lugar – TROFÉU  
4° Lugar – TROFÉU  
5° Lugar- TROFÉU  
13.2 - Premiação Militar Masculino e Feminino.  
1º Lugar – TROFÉU  
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2º Lugar – TROFÉU  
3º Lugar – TROFÉU  
4° Lugar – TROFÉU  
5° Lugar- TROFÉU  
13.3 - Premiação PNE Masculino e Feminino-(todas).  
1º Lugar – TROFÉU  
2º Lugar – TROFÉU  
3º Lugar – TROFÉU  
4° Lugar – TROFÉU  
5° Lugar- TROFÉU  
13.4 - Receberão medalhas de participação todos os atletas que completarem o percurso.  
 
14 - REGRAS GERAIS DO EVENTO  
14.1 - Ao inscrever-se neste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados 
fornecidos, aceita totalmente o regulamento da corrida, assume todas as despesas de 
transporte, hospedagem, alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias e 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.  
14.2 - O atleta ao inscrever-se e participar do evento, assume que está portando o Atestado 
Médico em perfeito estado de saúde física e mental, isentando os organizadores, 
patrocinadores, apoiadores e idealizadores deste evento, da responsabilidade por acidentes 
de qualquer natureza que venha ocorrer antes, durante e após o evento, onde o atleta 
assinará o “termo de compromisso”.  
14.3 - Haverá atendimento emergencial ao atleta e serviço de ambulância para remoção. 
Após a remoção, a continuidade do atendimento será efetuada na rede pública sob a 
responsabilidade dela. O atleta ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro 
sistema de atendimento médico, eximindo a organização de qualquer responsabilidade 
direta e indireta, sob as consequências dessa decisão.  
14.4 - A organização não se responsabiliza por objetos de valores deixados no guarda-
volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia do evento.  
14.5 - Não haverá pagamento de cachê de participação para nenhum atleta.  
14.7 - É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo 
passível de desclassificação o participante que não cumprir essa determinação.  
14.8. - É expressamente proibida qualquer adulteração, produção de réplica ou uso 
inadequado do número de peito. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 
desclassificado da corrida e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental.  
14.9. - A organização da CORRIDA E CAMINHADA DUQUE DE CAXIAS poderá 
alterar a data, percurso e local, ou até mesmo suspender a corrida por qualquer questão 
que ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismo e / ou motivos de 
força maior. Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus 
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente às despesas de viagem, 
transporte, hospedagem, alimentação e ou quaisquer outras despesas caso haja 
necessidade de alteração de data, percurso ou cancelamento da prova, de acordo com o 
previsto nesta cláusula.  
14.10 - Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a Corrida e Caminhada Duque 
de Caxias 2018, seus patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida.  
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14.11 - Ao participar deste evento, cada participante está incondicionalmente aceitando e 
concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 
revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação. Para usos 
informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum 
ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer 
tempo/data. Filmes e fotografias relativos à corrida têm o direito reservado aos 
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um profissional 
para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da corrida por 
escrito.  
15 – DOS RECURSOS  
15.1 - As reclamações, protestos ou recursos interpostos, deverão ser encaminhados por 
escrito, e entregue até 30 minutos após a chegada do último atleta na linha de chegada. 
Cabe ao diretor geral da competição, dentro de suas atribuições, deliberar sobre o mesmo.  
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 
  
16 – SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO  
16.1. - As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação 
disponibilizados pela organização, por e-mail (duquedecaxiascorrida2017@gmail.com) 
para que sejam registradas e respondidas.  
16.2. - A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.  
16.3. - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão 
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
16.4. -Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de 
todos os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e 
acata todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão 
ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do 
evento.  
 
 
 
Petrolina, PE, 30 de Abril de 2018.  
 
 
ANTÔNIO ANISIO OLIVEIRA LEITE – TC 
Cmt 72º BI Mtz  
 
Conheça a história do Patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias: 
http://www.eb.mil.br/patronos/-/asset_publisher/DJfoSfZcKPxu/content/biografia-
resumida-do-duque-de-caxias?inheritRedirect=false. 


