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*** REGULAMENTO CICORRE  2 0 2 2 *** 

1 – Horário da largada: Todas as CICORREs tem horário de largada as 07:00 h; exceto quando 

divulgado outro horário especifico para alguma etapa (Consulte nosso Site). 

2 - Valor da Inscrição: 

2.1 - Inscrição pela Internet:   R$ 50,00 + Taxa de serviço (Cobrada pelo Site) 

2.2 – Inscrição Presencial a dinheiro:   R$ 60,00 (No local da prova das 06:00 as 06:45 h) 

2.3 – Inscrição Presencial com cartão:  R$ 60,00 (No local da prova das 06:00 as 06:45 h) 

Para qualquer forma de inscrição escolhida, deverá ser acrescentado 1 kg de alimento não 

perecível exceto sal, entregue no dia da prova durante a retirada do número de peito como forma 

de contribuição voluntária que serão doados a instituições assistenciais ou de caridade. 

A inscrição presencial no dia da prova apenas estará disponível caso não seja atingido o número 

técnico de inscritos para cada etapa na internet.   

Observações: 

a) As inscrições para as etapas podem ser realizadas nos sites autorizados pelo CORRE cujo link é 

divulgado exclusivamente através do nosso site e redes sociais. A validação da inscrição será 

através da apresentação do comprovante de pagamento devidamente quitado e sem rasuras no 

dia da prova além de um documento de identificação oficial original com foto do participante. 

a.1) No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line, o(a) atleta aceitará todos os termos do regulamento e assumirá total 

responsabilidade por sua participação na corrida de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento. 

a.2) As inscrições poderão encerrar a qualquer tempo, caso seja atingido o limite técnico definido 

para cada etapa. 

a.3) A QUANTIA PAGA PELA INSCRIÇÃO NÃO SERÁ DEVOLVIDA, CASO O(A) ATLETA(A) 

COMUNIQUE A DESISTÊNCIA DA COMPRA (SERVIÇO) FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARA TODOS OS EFEITOS, A CONTAGEM DO PRAZO DE 07 

(SETE) DIAS INICIA-SE DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO E NÃO DA DATA DA CORRIDA. 

a.4) Na hipótese de alteração de data e/ou horário da corrida pelo organizador, os atletas já 

inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias corridos para solicitarem a devolução do valor pago pela 

inscrição, contados da data do e-mail de divulgação de nova data. A ausência de manifestação do 

atleta dentro deste prazo implicará na concordância da nova data. 

b) As inscrições também podem ser realizadas no dia e local da prova das 06:00 as 06:45 h  desde 

que o limite técnico de inscrições não tenha sido atingido de acordo com o descrito nos itens 2.2 e 

2.3 deste regulamento. 
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c) Grupos, Equipes, Assessorias, etc com no mínimo 10 (Dez) participantes poderão realizar 

inscrições em conjunto condicionado a existência de vagas. Para maiores informações, entre em 

contato pelo email: corre@corredoresdorecife.com  

d) Em todas as CICORRES haverá um Percurso Principal e um Percurso Alternativo de menor 

distância ambos com hidratação na arena da prova e ao longo do percurso. Os percursos são 

divulgados com antecedência no nosso site e podem sofrer alterações no dia da prova visando 

sempre a segurança dos participantes e do evento de uma forma geral. 

§1º  É recomendado que os atletas tenham conhecimento prévio do percurso da corrida.  

§2º  Os atletas deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, obstáculos, aclives ou declives 

que possam existir no percurso. A organização da prova não se responsabiliza por possíveis 

defeitos ou problemas na pista e no seu entorno. 

e) O kit de participação é composto de Número de Peito e alfinetes. Ao completar a prova, o 

número de peito deverá ser trocado pela medalha de participação. 

§1º Não serão entregues medalhas pós-prova para as pessoas que, mesmo inscritas, não tenham 

participado da corrida. 

§2º Para receber a medalha de participação é obrigatório que o(a) atleta esteja portando o 

número de peito,  e troque-o pela mesma. 

§3o Só será entregue 1 (uma) medalha por atleta inscrito. 

f) No ato da inscrição (através da Internet ou Presencial) eventualmente poderá existir a opção de 

“Inscrição com Kit” que incluirá outros itens além da medalha. 

g) A cronometragem da prova é convencional (manual) realizada e auditada por árbitros da FEPA - 

Federação Pernambucana de Atletismo.  

h) A apuração e divulgação dos resultados no nosso site, levam em média 3 dias após a realização 

da prova. 

3 – Faixas Etárias para apuração do Ranking anual: (Data base: Idade em  31/12) 

PERCURSO PRINCIPAL 

Masculino:  18 a 19 anos (Faixa 1)  / 20 a 24 anos (Faixa 2)  / 25 a 29 anos (Faixa 3)  / 30 a 34 anos 

(Faixa 4)  / 35 a 39 anos (Faixa 5)  / 40 a 44 anos (Faixa 6)  / 45 a 49 anos (Faixa 7)  / 50 a 54 anos 

(Faixa 8) / 55 a 59 anos (Faixa 9) / 60 a 64 anos (Faixa 10) / 65 a 69 anos (Faixa 11) / 70 a 74 anos 

(Faixa 12) / 75 a 79 anos (Faixa 13) / 80 anos acima (Faixa 14). 

Feminino:  18 a 19 anos (Faixa F1) / 20 a 29 anos (Faixa F2) / 30 a 39 anos (Faixa F3) / 40 a 49 anos 

(Faixa F4) / 50 a 59 anos (Faixa F5) / 60 a 69 anos (Faixa F6) / 70 a 79 anos (Faixa F7) / 80 anos 

acima (Faixa F8). 
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PERCURSO ALTERNATIVO  

Masculino: 15 a 19 anos (Faixa A1) / 20 a 29 anos (Faixa A2) / 30 a 39 anos (Faixa A3) / 40 a 49 

anos (Faixa A4) / 50 a 59 anos (Faixa A5) / 60 a 69 anos (Faixa A6) / 70 a 79 anos (Faixa A7) / 80 

anos acima (Faixa A8). 

Feminino:  15 a  19 anos (Faixa FA1) / 20 a 29 anos (Faixa FA2) / 30 a 39 anos (Faixa FA3) / 40 a 49 

anos (Faixa FA4) / 50 a 59 anos (Faixa FA5) / 60 a 69 anos (Faixa FA6) / 70 a 79 anos (Faixa FA7) / 

80 anos acima (Faixa FA8). 

§1º Menores de 15 anos que participarem do circuito no percurso alternativo serão 

desclassificados. 

§2º Será exigido dos menores com idade de 15, 16 e 17 anos que participarem do percurso 

alternativo uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis pelo menor. 

4 – Contagem de Pontos do Ranking: Os 8 (oito) melhores classificados no geral e em cada faixa 

marcam ponto para o ranking da premiação final que ocorre na Primeira CICORRE do ano 

seguinte.  

Os 5 (cinco) atletas que somarem mais pontos em todas CICORREs serão os campeões no geral e 

os 3 (três) atletas que somarem mais pontos nas suas respectivas faixas etárias tanto no 

masculino quanto no feminino e recebem troféu. Os atletas que conseguirem vencer todas as 

provas no geral ou em cada faixa recebem um troféu especial. Em todas as CICORREs haverá 

medalhas de participação para os concluintes. 

1º Colocado(a) = 10 Pontos – 2º Colocado(a) = 7 Pontos – 3º Colocado(a) = 6 Pontos – 4º 

Colocado(a) = 5 Pontos – 5º Colocado(a) = 4 Pontos – 6º Colocado(a) = 3 Pontos – 7º Colocado(a) 

= 2 Pontos– 8º Colocado(a) = 1 Ponto 

5 –  Premiação do Percurso principal: Troféu do 1º ao 3º colocado masculino e feminino. 

6 –  Premiação do Percurso alternativo: Troféu do  1º ao 3º colocado masculino e feminino. 

7 – Premiação para Grupos: Em todas as CICORREs haverá premiação com troféus para os 3 

grupos, equipes ou assessorias esportivas com maior número atletas inscritos.  

Concorrem a esta premiação todo grupo, equipe ou assessoria esportiva que tiver pelo menos 10 

(dez) atletas inscritos na prova e que participe da mesma com o uniforme padronizado da sua 

equipe (principalmente com camisa/camiseta igual). 

8 – Campeonato entre as Equipes: A 1ª, 2ª e 3ª equipes premiadas em cada etapa, somam 

respectivamente 3, 2 e 1 ponto e no final do ano, as três equipes que obtiverem maior pontuação 

serão declaradas as equipes campeões da CICORRE recebendo seus respectivos troféus. 

9 - A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser substituído 

por outro em qualquer situação acarretando na desclassificação do mesmo. 
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10 - A participação do(a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 

terceiros acarretando na desclassificação do mesmo. 

11 - O acompanhamento dos(as) atletas por treinadores/assessoria, amigos com ou sem bicicleta 

e outros meios (caracterizando pacing) acarretará a desclassificação do(a) atleta. A arbitragem 

descaracterizada estará atenta durante o percurso e será rigorosa quanto ao cumprimento deste 

ítem. 

12 - Na hipótese de desclassificação dos atletas primeiros colocados, serão chamados os 

classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

13 - Os atletas deverão observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas distintas 

do percurso demarcado, utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para tal situação, 

sendo proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam estas áreas para entrar na pista em 

qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do(a) 

atleta. 

14 - O(a) atleta que empurrar outro(a) atleta, de modo a impedir sua progressão, ou realizar 

ultrapassagem dentro do funil de chegada após cruzar o pórtico de chegada estará passível de 

desclassificação na prova. 

15 - O número de peito é a comprovação que o atleta esta inscrito na prova. Ele deverá ser fixado 

apenas na região do tórax/abdômen e seu uso é obrigatório durante toda a prova (desde o 

momento da largada até a chegada do atleta). O não uso do mesmo, o uso encoberto por camisa 

ou seu uso em outra parte do corpo como coxa, cintura, etc. poderá acarretar a desclassificação 

do(a) atleta.  

16 - Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificação. 

Disposições Gerais: 

a) Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição referente aos primeiros 

colocados ou condução durante a prova deverão ser feitos, por escrito, até 30 (trinta) minutos 

após a divulgação oficial do resultado à Organização do Evento. Após este prazo, os resultados 

serão validados e não caberá mais nenhuma reclamação. 

b) Reclamações referentes a erros no resultado geral ou faixa etária de cada CICORRE (como por 

exemplo: Nome, Idade, Faixa etária, Tempo de chegada, ordem de chegada, etc) deverão ser 

formalizados exclusivamente através do email corre@corredoresdorecife.com  em até 5 (cinco) 

dias corridos a contar da data de divulgação do mesmo no nosso site. A data de divulgação estará 

visível no rodapé de cada página do resultado. Não serão aceitas reclamações por telefone, sms, 

whatsapp, etc nem após decorrido o prazo estipulado acima. 

c) Reclamações referentes a erros no ranking deverão ser formalizados exclusivamente através do 

email corre@corredoresdorecife.com em até 5 (cinco) dias corridos a contar da data de 

divulgação do mesmo no nosso site. A data de divulgação estará visível no rodapé de cada página 
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do ranking. Não serão aceitas reclamações por telefone, sms, whatsapp, etc nem após decorrido o 

prazo estipulado acima. 

d) As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão resolvidas pela diretoria do CORRE e/ou 

Comissão organizadora da prova de forma soberana, não cabendo recurso das decisões finais. 

e) Condições para ser premiado no Ranking anual: 

e.1) Participação efetiva em mais de 50% das CICORREs (50 % + 1 CICORRE).  Considera-se como 

participação, a conclusão do percurso o qual o atleta tenha realizado a sua inscrição. 

e.2) Obter maior pontuação ao final da temporada. 

e.3) Maior idade será usado como primeiro critério para desempate. 

e.4) Maior número de participações nas CICORREs será usado como segundo critério de 

desempate. 

e.5) Total de 1ª, 2ª, 3ª,  etc  colocações será usado como terceiro critério de desempate 

e.6) Na premiação do Ranking, não haverá dupla premiação entre Geral e Faixa Etária ou entre 

Modalidades Diferentes (percurso principal e alternativo). 

e.7) Na hipótese de um atleta ter participado de provas no percurso principal e no percurso 

alternativo e no final da temporada obter classificação  em ambos no geral ou faixa etária, sua 

premiação no ranking ocorrerá no percurso principal. 

e.8) A premiação do Ranking acontecerá na I CICORRE do ano seguinte após a realização da prova 

ou em data e local divulgado pelo CORRE. Os troféus não recebidos ou procurados ficarão 

disponíveis até a realização da II CICORRE perdendo o ganhador o direito ao mesmo findo este 

prazo. 

Declaração de Saúde e Responsabilidade 

Ao me inscrever em qualquer evento organizado pelo grupo CORRE, declaro que disputo este 

evento por livre e espontânea vontade e que sou conhecedor de meu estado de saúde e 

capacidade atlética tendo treinado adequadamente para a prova, isentando de qualquer 

responsabilidade os ORGANIZADORES, PATROCINADORES, CO-PATROCINADORES e 

REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.  

Autorizo por meio desta, o uso de minha imagem para finalidades legítimas (TV, Jornais, Revistas, 

Internet, Vídeos, etc.) 

Estou de acordo com o regulamento acima. 
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ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO 

para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de uma Corrida de rua, cujo percurso é de meu conhecimento. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta Corrida e estou ciente que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta Corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando-se, então, a Organizadora, seus colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a 

sofrer, advindos da participação nesta Corrida. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento da Corrida. 

5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, no percurso e no entorno, bem como no local de 

entrega de kits, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização 

por escrito da Organizadora; e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a 

segurança dos participantes. 

6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

Regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

Corrida. 

7. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação da Corrida, por fotos, vídeos e 

entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a Organizadora e 

patrocinadores. 

8. Estou ciente que na hipótese de ALTERAÇÃO DE DATA DA CORRIDA OU SUSPENSÃO da Corrida 

por questões de segurança pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à 

locomoção, preparação, estadia, viagens, entre outros gastos despendidos serão suportados 

única e exclusivamente por mim, isentando a Organizadora e patrocinadores pelo ressarcimento 

de quaisquer destes custos. 

9. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta Corrida; 

antes, durante ou depois da mesma. 

10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 

ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta Corrida. 
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