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RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DA  

II CORRIDA PEDESTRE DA COOPERAÇÃO 

 

A Comissão Organizadora da II Corrida Pedestre da Cooperação, torna público a seguinte retificação:  

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê:  

Art. 5º - As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir do dia 01.06.2017 e encerradas no 

dia 26.06.2017, ou quando atingir o número máximo de 800 participantes, o que ocorrer primeiro. 

 
LEIA-SE: 

 

Art. 5º - Não será cobrado valores para a realização das inscrição, e poderão ser feitas a partir 

do dia 01.06.2017 e encerradas no dia 26.06.2017, ou quando atingir o número máximo de 800 

participantes, o que ocorrer primeiro. Para a efetivação da inscrição, o atleta deverá doar 01 

kg de alimento não perecível (exceto sal), o qual será utilizado para doações a instituições 

sociais, sem fins lucrativos e/ou a pessoas carentes.  

 
DA PROVA 

Onde se lê:  

Art. 8º - (...) 

II. Horário de Largada: às 17h (inscritos para corrida de 10 km). e às 17h20m (inscritos 

para a corrida de 5 km) – Atletas da categoria geral masculino e feminino.  

Art. 9º - (...) 

 

§ 1º - O atleta receberá um kit, composto: camisa com logomarca da campanha do Dia de Cooperar 

- Dia C e número do peito. Podendo ainda ser composto por outros itens de divulgação do Dia C, se 

assim julgar a instituição promotora da corrida. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 8º - (...) 

II. Horário de largada será às 17h para os inscritos para corrida de 10 km e de 5km, 

da categoria geral masculino e feminino, de forma simultânea. 
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Art. 9º - (...) 

 

§ 1º - O atleta receberá um kit, composto: camisa (tipo regata) com logomarca da campanha 

do Dia de Cooperar - Dia C, número do peito e chip personalizado. Podendo ainda ser 

composto por outros itens de divulgação do Dia C, se assim julgar a instituição promotora da 

corrida. 

 
Onde se lê:  

 
Art. 10 – (...) 

V. Chegar sem o número de identificação e das senhas; 

  
LEIA-SE: 
 

Art. 10 – (...) 

V. Chegar sem a camisa do evento, e/ou sem o número de identificação e/ou sem o chip; 

Onde se lê:  

 
Art. 12 - A Responsabilidade do serviço de ARBITRAGEM será feita da FERA e/ou por equipe de 
arbitragem credenciado pela Organizadora 

 
LEIA-SE: 
 

Art. 12 - A Responsabilidade do serviço de ARBITRAGEM será feita pela FERA e/ou por equipe 
de arbitragem credenciado pela Organizadora, e a cronometragem será realizada por empresa 
contratada pela Instituição Organizadora, a quem caberá o controle da numeração do peito, 
registro de chip e apuração do resultado final da cronometragem eletrônica. 

 
PREMIAÇÃO 

Onde se lê:  

Art. 14 - O Atleta mais idoso será premiado individualmente no Naipe masc/fem, com medalha e 

Troféu de Honra ao Mérito, e deverá obrigatoriamente estar presentes na solenidade de premiação. 

 
LEIA-SE: 

 
Art. 14 – Não haverá premiação para atleta mais idoso. 

 
                

COMISSÃO ORGANIZADORA 
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