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      REGULAMENTO DA 8ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU – 

CATEGORIA ESPECIAL 

 

CAPÍTULO I – DA PROVA 

 

Art.1º - A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SEMEL – Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, realizará no dia 17 de março de 2012 a 8ª Corrida 
Cidade de Aracaju – Categoria Especial, evento esportivo promovido em 
comemoração ao aniversário de ARACAJU, que tem como objetivo promover, 
difundir e proporcionar as pessoas com deficiências a possibilidade de práticas 
esportivas, considerando suas peculiaridades. 

Art.2º - A 8ª Corrida Cidade de Aracaju – Categoria Especial será regida 
pelas disposições deste regulamento e pelas regras da Federação Sergipana de 
Atletismo. 

Art.3º - O percurso da corrida é de 3.000m para todas as categorias, com saída 
na Avenida Desembargador Maynard esquina com a Av. Augusto Franco (antiga 
Rio de Janeiro) percorrendo a Av. Barão de Maruim e Av. Ivo do Prado e chegada 
na Praça Inácio Barbosa em Aracaju. Com duração máxima de 1h30 min (uma 
hora e trinta minutos). 

Art.4º - As alterações climáticas, porventura existentes, no dia da corrida ou 
durante a realização da mesma, não implicarão na suspensão da prova.  

Parágrafo Único – A concentração para os atletas de todas as categorias será 
na Avenida Desembargador Maynard esquina com a Av. Augusto Franco (antiga 
Av. Rio de Janeiro) a partir das 07h, com largada prevista para as 08h 30min. 

Art.5º - A largada da corrida será organizada em três baterias, a saber: 

a) A primeira bateria será da categoria físico cadeirante; 

b) A segunda bateria será a masculina, com as oito categorias diferenciadas por 
cor da camisa; 

c) A terceira bateria será a feminina, com oito categorias diferenciadas por cor 
da camisa. Saindo 15 minutos após a largada da primeira. 

 

 

 



CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Art.6º A prova é destinada as Pessoas com Deficiências nas seguintes 
categorias: Intelectual Leve; Deficiente Físico Membros Superiores (Amputado e 
não amputado);Deficiente Físico Membros Inferiores (Amputado e não 
amputado); Físico Cadeirante; Deficiente Auditivo, Deficiente Visual Perda Total 
(cego) e Baixa Visão de ambos os sexos, com idade mínima de 18 anos 
completos  até a data da competição. 

Art.7º Limitadas a 300 atletas, incluindo homens e mulheres. 

Art.8º O período de inscrições da 8ª Corrida Cidade de Aracaju – Categoria 
Especial 17/02/2012 a 12/03/2012, na sede da SEMEL - Rua Arauá, nº 892, 
São José – Aracaju – Sergipe, de Segunda a Sexta – feira, das 08h às 12h e das 
14h às 18h. 

Art.9º As inscrições poderão ser feitas via internet através do site 
www.aracaju.se.gov.br/esporte_lazer/, fone (0XX79) 3211-9124 e fax 
(0XX79) 3211-9098, desde que a ficha seja encaminhada devidamente 
preenchida. 

ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja 
alcançado o limite de 300 atletas.  

CAPÍTULO III – DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Art.10 - O atleta com Deficiência é isento do pagamento da taxa de inscrição;  

Art.11 - Não será permitida a transferência de inscrição de um atleta para outro 
em caso de desistência; 

Art.12 - Será obrigatória a apresentação da identificação do atleta; 

Art.13 - No ato da inscrição o atleta da Categoria Especial, ou o responsável 
pelo mesmo, deverá assinar um termo de responsabilidade, autorizando-o a 
participar desta competição. 

 

CAPÍTULO IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E 
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 

Art.14 - Ficha de inscrição específica da 8ª Corrida Cidade de Aracaju – 
Categoria Especial, devidamente preenchida e assinada;  

a) Original e fotocópia da carteira de identidade; 



b) Fotocópia do numero da conta bancária do atleta inscrito na competição para 
recebimento de eventual premiação; 

c) Fotocópia de comprovante de residência. 

d) Apresentar laudo de especialista para atestar a deficiência apresentada pelo 
atleta. 

CAPÍTULO V – DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET (DE 17/02 A 
12/03/2012) 

Art.15 - Ficha de inscrição específica da 8ª Corrida Cidade de Aracaju – 
Categoria Especial, devidamente preenchida;  

Art.16 - O atleta receberá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, através de e-
mail indicado em sua ficha de inscrição, a confirmação de sua inscrição. 

CAPÍTULO VI – DO  POSTO DE INSCRIÇÃO (DE 17/02 A 
12/03/2012)  

Art.17 - O atleta deverá retirar o Folder com a Ficha de Inscrição nos Postos de 
Inscrição.  

Art.18 - Preenchê-la corretamente com letra legível devidamente assinada pelo 
responsável.  

Art.19 - Entregar no Posto de Inscrição, anexado à documentação necessária. 

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES POR TERCEIROS E DECLARAÇÃO 

3.4. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que estes sejam 
maiores de idade e tenham uma declaração por escrito do atleta reconhecida em 
cartório e acompanhada de cópia de um Documento de Identidade do atleta.  

Art.20 - Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta ou responsável pelo mesmo 
assinará uma declaração de que:  

Art.21 - Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores da 
corrida, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros.  

Art.22 - Está em condições clínicas adequadas para a prova mediante relatório 
médico.  

Art.23 - Está ciente de que deve consultar médico e professor de Educação 
Física, especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas 
de rua.  

Art.24 - 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.  

Art.25 - Está ciente deste regulamento, que será entregue junto à ficha de 
inscrição.  

CAPITULO VIII – DAS CATEGORIAS 

Art.26 - Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito 
oficialmente. Os atletas que não estiverem portando o número de peito, a camisa 
correspondente a sua categoria e a pulseira não serão autorizados a participar da 
prova e os que insistirem serão retirados da largada, do percurso ou de qualquer 
ponto da corrida, pelos fiscais da competição. 

Os atletas da corrida especial poderão inscrever-se e competir nas seguintes 
categorias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

01 A Intelectual Leve 

02 B Auditivo 

03 
C 

Físico Membros 
superiores 

Amputados 

04 
D 

Físico Membros 
superiores 

Não-
amputados 

05 
E 

Físico Membros 
Inferiores 

Amputados 

06 
F 

Físico Membros 
Inferiores 

Não-
amputados 

07 G Visual Perda Total (Cego) 

08 H Baixa Visão 

09 I Físico Cadeirante 

CATEGORIA 

01 A Intelectual Leve 

02 B Auditivo 

03 
C 

Físico 
Membros 
superiores 

Amputados 

04 
D 

Físico 
Membros 
superiores 

Não-amputados 

05 
E 

Físico 
Membros 
Inferiores 

Amputados 

06 
F 

Físico 
Membros 
Inferiores 

Não-amputados 

07 G Visual Perda Total (Cego) 

08 H Baixa Visão 

09 I Físico cadeirante 



 CAPITULO IX - DA CONFIRMAÇÃO DA CORRIDA  

 Art.27 - A confirmação da prova dar-se-á nos dias 16/03/2012 das 08h às 18h, 
16/03/2012 para atletas residentes em Sergipe e 17/03/2012 para os demais, 
das 8h às 11h, no Cotinguiba Esporte Clube – Avenida Augusto Maynard, s/n 
Bairro São José, Aracaju/SE. Qualquer alteração na data, horário e local será 
divulgada pelo site www.aracaju.se.gov.br/esporte_lazer/. 

Obs: A Confirmação será feita apenas no Clube. 

Art.28 – No momento da confirmação os atletas deverão apresentar Carteira de 
Identidade e documento da Instituição a qual faz parte, confirmando a sua 
categoria.  

Art.29 – A confirmação poderá ser realizada pelo técnico, pelo atleta ou 
responsável pelo mesmo.  

Art.30 - No momento da confirmação da corrida o atleta, desde que 
devidamente inscrito, receberá: a) número de identificação do atleta, que deverá 
ser fixado na altura do tórax, por quatro alfinetes, sendo um em cada 
extremidade e camisa do evento. 

Art.31 - O uso do número de identificação é obrigatório, acarretando em 
desclassificação os casos de não utilização ou de mutilação.  

Art.32 – Ao final da prova o(a) atleta deverá trocar o número de peito pelo kit 
de participação, composto de lanche e medalha. 

CAPÍTULO X  – DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Art.33 - Será desclassificado(a) o(a) atleta que: 

a) Utilizar qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem; 

b) Não passar pelos tapetes nos pontos oficiais da prova; 

c) Infringir deliberadamente o bom andamento da prova; 

d) Cruzar a linha de chegada sem o número no peito e camisa; 

e) O atleta que ultrapassar outro dentro do funil; 

f) O atleta que apresentar atitudes anti-desportivas, conforme código da CBAT; 

 

CAPITULO XI – DA PREMIAÇÃO 

Art.34 - A classificação do atleta na prova será definida conforme sua colocação 
de tempo e ordem de chegada. 



Art.35 - Serão premiados com medalhas de participação todos os atletas que 
completarem a prova no limite de 1h (uma hora) para os cadeirantes e 1h30min 
(uma hora e trinta minutos) para as demais categorias. 

Art.36 - Serão premiados com troféus e prêmio em dinheiro, conforme tabela 
contida no anexo único, a saber: Os 03 (três) primeiros colocados nas 18 
(dezoito) categorias; 

Art.37 - A premiação em dinheiro será feita após conferência da documentação 
completa do atleta (Nome, data de nascimento, RG, CPF, comprovante de 
residência, conta bancária do atleta como titular) dentro de um prazo máximo de 
45 dias úteis após a data da prova, através de conta bancária fornecida no ato 
da inscrição.  

CAPITULO XII – DOS AVISOS  

 Art.38 - É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento. 

Art.39 – Os atletas da categoria especial deverão estar trajados com uniforme 
adequado e a camiseta fornecida pela organização da corrida. 

Art.40 – Será obrigatória a avaliação médica para todos os atletas.  

Art.41– A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias ao longo do 
percurso e no local da chegada, preparadas para prestar os primeiros socorros, 
através de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. 

Art.42 – É proibido pular a grade para entrar na pista durante a largada ou em 
qualquer outro momento da prova.  

Art.43 – O (a) atleta somente poderá receber água nos postos oficiais de 
distribuição, sendo vedado ingerir qualquer outro líquido durante a prova ou 
receber ajuda de terceiros.  

Art.44– O Centro Médico, com médicos, enfermeiros, auxiliares, massagistas e 
ambulâncias, será instalado na chegada. 

Art.45 – A Polícia Militar e Guarda Municipal, farão a segurança de todo o 
trajeto. A SMTT fechará as ruas do percurso e somente poderão circular os 
veículos credenciados.  

Art.46 – A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta 
inscrito na Corrida, a terceiros ou outros. 

CAPITULO XIII – DOS RECURSOS 

Art.47 - Qualquer recurso deverá ser apresentado por escrito e assinado pelo 
atleta ou responsável da equipe, devidamente fundamentado e entregue à 



Comissão Organizadora, no prazo máximo de 30min após a divulgação oficial da 
prova. 

Art.48 - Para impetrar quaisquer recursos, o atleta ou responsável da equipe 
deverá efetuar o pagamento caucionado de R$ 300,00 (trezentos reais), junto à 
SEMEL.  

Art.49 - Caso o recurso seja considerado procedente e obtenha julgamento 
favorável, o valor caucionado será restituído ao responsável da equipe ou ao 
atleta, sendo que no caso de indeferimento o mesmo será destinado à conta da 
SEMEL. 

 CAPITULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.50 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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29ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU- 8ª CATEGORIA ESPECIAL/PREMIAÇÃO - Total= R$ 11.700,00 

  

Intelectual 
Leve 

Intelectual 
Leve 

Auditivo Auditivo Físico Físico  Físico  Físico  
Físico 

Membros 
inferiores 

Físico Membros 
inferiores 

(masculino) (feminino) (masculino) (feminino) 
 Membros 
superiores 
Amputados 

Membros 
superiores 
Amputados 

Membros 
superiores 

Não 
amputados 

Membros 
superiores 

Não 
amputados 

Amputados Amputados 

        (masculino) (Feminino) (Masculino) (Feminino) (masculino) (feminino) 

1º Lugar R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  

2º Lugar R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  

3º Lugar R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  

  

Físico 
Membros 
inferiores 

Físico 
Membros 
inferiores 

Visual 
(cego) 

Visual Baixa visão Baixa visão Físico 
Cadeirante 

Físico 
Cadeirante 

 

Não 
amputados 

Não 
amputados 

(masculino) (cego) (masculino) (Feminino) (Masculino) (Feminino) 

(masculino) (feminino)  (feminino)     

1º Lugar R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  R$ 300,00  

2º Lugar R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  R$ 200,00  

3º Lugar R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  

 


