REGULAMENTO
II MEIA MARATONA DO EUSÉBIO
DESAFIO DAS PISTAS 10 KM 05 KM 02 KM
Capítulo I - PROVA
1 – A II MEIA MARATONA DO EUSÉBIO será realizada, dia 23 de junho de 2019, domingo, no
Município do Eusébio, com largada e chegada ao lado do Eusébio Open Mall, situado à
avenida Eusébio de Queiroz, nº. 2152, independente das condições climáticas, com a
participação de pessoas de ambos os sexos e devidamente inscritos.
2 - A LARGADA da prova será às 6h (seis horas).
3 - A Corrida será disputada em três DISTÂNCIAS, de 5km, 10km e 21km e caminhada de 2km
com percursos divulgados no Site e Redes Sociais.
www.meiamaratonadoeusebio.com.br
https://www.facebook.com/meiamaratonadoeusebio/
https://www.instagram.com/meiamaratonadoeusebio/
4 - A prova terá o TEMPO MÁXIMO de 2 h para os participantes dos 5km e 10km e 3h30min
dos 21km.
O atleta que em qualquer das quilometragens previstas, não estiver dentro do tempo limite
estipulado, será convidado a se retirar da prova.
Os percursos das Provas estão homologados pela Federação Cearense de Atletismo.
A realização da Frangolândia Supermercados e organização da PHACE Assessoria
Comunicação Eventos.
Capítulo II – PERCURSO
5 – O percurso da Corrida é predominante em asfalto, com algumas subidas leves. O trecho
inicial e final, para todas os percursos, ocorrerá em área com trânsito de veículos
automotores, sendo de importante que o atleta tenha bastante atenção ao balizamento,
instruções dos staffs e sinalização específica.
No percurso de 21km, haverá um trecho de terra batida, com terraplanagem pronta para
asfalto, próximo a entrada da Cidade Alpha.
Capítulo III – PARTICIPANTES
6 – Em conformidade com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a IDADE
MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem de Corrida de Rua é de 16 (dezesseis)
anos, com as seguintes restrições:
I – Atletas com de 16 a 17 anos de idade somente poderão participar do percurso de até 5
km.
II - Para participar do percurso de 10 km e 21 km, o atleta deverá ter no mínimo 18 (dezoito)
anos completos.
III - A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a que o atleta
terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova;

Capítulo IV – CATEGORIAS
7 - A 4ª MEIA MARATONA DO EUSÉBIO é composto pelas seguintes categorias:
CATEGORIA GERAL
5 km GERAL: Masculino e Feminino
10 km GERAL: Masculino e Feminino
21 km GERAL: Masculino e Feminino
CATEGORIA GERAL, NASCIDOS OU RESIDENTES
NO MUNICÍPIO DO EUSÉBIO
5 km GERAL EUSÉBIO: Masculino e Feminino
10 km GERAL EUSÉBIO: Masculino e Feminino
21 km GERAL EUSEBIO: Masculino e Feminino
DEMAIS CATEGORIAS, PARA EFEITO DE PRIMIAÇÃO COM TROFÉUS

5 km 16 a 29 anos: Masculino e Feminino
5 km 30 a 39 anos: Masculino e Feminino
5 km 40 a 49 anos: Masculino e Feminino
5 km 50 a 59 anos: Masculino e Feminino
5 km 60 anos em diante: Masculino e Feminino
10 km 18 a 29 anos: Masculino e Feminino
10 km 30 a 39 anos: Masculino e Feminino
10 km 40 a 49 anos: Masculino e Feminino
10 km 50 a 59 anos: Masculino e Feminino
10 km 60 anos em diante: Masculino e Feminino
21 km 18 a 29 anos: Masculino e Feminino
21 km 30 a 39 anos: Masculino e Feminino
21 km 40 a 49 anos: Masculino e Feminino
21 km 50 a 59 anos: Masculino e Feminino
21 km 60 anos em diante: Masculino e Feminino

Capítulo V – PREMIAÇÃO
8 – Todos os atletas que concluírem os percursos de 5km e 10km, em até 2horas, e 21km,
em até 3h30min, receberão MEDALHAS de participação.
9 – A CERIMÔNIA de premiação terá início às 8h na arena montada no Estacionamento
superior do Eusébio Open Mall.
10 – Os atletas classificados do 1º ao 3º lugar nas categorias 5km e 10km GERAL, ambos os
sexos, receberão a seguinte PREMIAÇÃO:
1º LUGAR 5KM –TROFÉU
2º LUGAR 5KM –TROFÉU
3º LUGAR 5KM –TROFÉU
1° LUGAR 10KM –TROFÉU
2º LUGAR 10KM –TROFÉU
3º LUGAR 10KM –TROFÉU
1° LUGAR 21KM –TROFÉU
2º LUGAR 21KM –TROFÉU
3º LUGAR 21KM –TROFÉU
11 – Os atletas classificados do 1º ao 3º lugar nas categorias 5km, 10km e 21km GERAL
EUSÉBIO, ambos os sexos, receberão a seguinte PREMIAÇÃO:
1º LUGAR 5KM –TROFÉU
2º LUGAR 5KM –TROFÉU
3º LUGAR 5KM –TROFÉU
1° LUGAR 10KM –TROFÉU
2º LUGAR 10KM –TROFÉU
3º LUGAR 10KM –TROFÉU
1° LUGAR 21KM –TROFÉU
2º LUGAR 21KM –TROFÉU
3º LUGAR 21KM –TROFÉU

12. O primeiro colocado de cada categoria, seguindo a faixa de idade de acordo com o
capítulo IV, parágrafo 7 deste regulamento, EXCLUINDO OS JÁ PREMIADOS NA CATEGORIA
GERAL E GERAL EUSÉBIO, nos 5Km, 10Km e 21km, ambos os sexos, receberão TROFÉUS.
Parágrafo Único: Esta classificação por idade contempla os atletas inscritos na CATEGORIA
GERAL e GERAL EUSÉBIO.

Capítulo VI – INSCRIÇÕES, VALORES E LIMITES
13 - A inscrição do atleta deve observar os seguintes critérios:
13.1 As inscrições serão limitadas a 4.000 atletas, tendo seu início no dia 20/03/2019 e o
encerramento às 23h59min do dia 27/05/2019, prorrogável a critério da Organização, ou
quando for atingido o número máximo de inscritos, o que ocorrer primeiro.
13.2 Inscrição online: O valor da inscrição online, através do link no site do evento:
LOTE PROMOCIONAL: R$ 75,00 (setenta e cinco reais);
1º Lote: R$ 80,00 (oitenta reais);
2º Lote, para o e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Obs.: O encerramento de um lote, início de outro e eventual encerramento das inscrições
por atingir o limite de vagas disponíveis, será divulgado através das Redes Sociais.
13.3 Inscrição presencial: O valor da inscrição presencial, nas lojas da Rede Frangolândia,
realizadas através de Ficha de Inscrição é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para o LOTE
PROMOCIONAL, R$ 80,00 (oitenta reais) para o 1º Lote e R$ 85,00 (oitenta e cinco) para 2º
Lote.
Parágrafo Único: Pessoas acima de 60 anos, em conformidade com o Estatuto do Idoso, e
atletas com necessidade especiais comprovadas terão desconto de 50% (cinquenta por
cento) na inscrição, sendo obrigatória a apresentação do RG para os idosos e Laudo Médico,
para os atletas com necessidades especiais, no dia da entrega dos kits.
ESSE BENEFÍCIO É VALIDO PARA INSCRIÇÕES PRESENCIAIS NAS LOJAS DO SUPER
FRANGOLÂNDIA.
13.4 Inscrição na categoria GERAL EUSÉBIO: Serão aceitas inscrições para esta categoria
REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NAS LOJA DO SUPER FRANGOLÂNDIA OU ATRAVES DO
SITE www.meiamaratonadoeusebio.com.br.
Para retirada do kit é OBRIGATORIO COMPROVAR através de documento residir na cidade
ou ter nascido no Município do Eusébio. Caso não seja apresentado o documento exigido, o
atleta passará para a CATEGORIA GERAL.

Capítulo VII - LOCAIS DE INSCRIÇÕES
14 - Inscrições On Line: serão realizadas através do site:
www.meiamaratonadoeusebio.com.br
14.1 – Inscrições Presenciais: nas Lojas do Super Frangolândia, nas cidades de Fortaleza,
Eusébio, Aracati e Tianguá, a partir do dia 20/03/2018 e o encerramento no fechamento da
Loja no dia 27/05/2018, prorrogável a critério da Organização, ou quando for atingido o
número máximo de inscritos, o que ocorrer primeiro.
14.2 O valor da inscrição será considerado de acordo com a data do pagamento, e não a
data do preenchimento da ficha. Somente será validada a inscrição após o recebimento da
comprovação de pagamento pela comissão organizadora, a qual incluirá automaticamente o
nome do atleta na lista de inscritos, desde que o pagamento tenha sido efetuado no prazo.
14.3 - A inscrição é pessoal e intransferível.
14.4 – Os PAGAMENTOS presenciais serão OBRIGATORIAMENTE realizados em ESPÉCIE.
Não será aceito a utilização e cartão de crédito ou boleto bancário;
14.5 – O pagamento das inscrições realizadas online pelo site
www.meiamaratonadoeusebio.com.br poderá ser realizado através deCartão de Crédito ou
Boleto Bancário, através do sistema de empresa para realizar as Inscrições On Line.
Capítulo VII - ENTREGA DE KITS
15 - A entrega dos kits de corrida acontecerá, EXCLUSIVAMENTE, em FORTALEZA, no
estande de vendas da Cidade Alpha, localizado na av. Barão de Studart, 1.200.
De acordo com o seguinte calendário:
Dia 19 de Junho, QUARTA FEIRA:
DIA 21 de Junho, SEXTA FEIRA
Dia 22 de Junho, SÁBADO

das 14h às 20h: ASSESSORIAS ESPORTIVAS E GRUPOS;
das 09h ás 20h PARA OS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE;
das 09h ás 16h PARA OS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE.

16 - O KIT somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do
documento de confirmação de inscrição (inscrições realizadas pelo site) ou recibo de
pagamento (inscrições presenciais).
17 - O kit de corrida será composto por um número de peito, alfinetes, chip de
cronometragem (descartável), uma camiseta de recordação do evento e brindes dos
patrocinadores (OPCIONAIS);
18 - No momento da retirada do kit o responsável deverá CONFERIR os seus dados e o
número de peito.
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.

Capítulo VIII - SISTEMA DE CRONOMETRAGEM
19 – Realizado através de empresa especializada.
20 - O uso do chip é OBRIGATÓRIO e sua utilização inadequada acarretará a não marcação
do tempo do atleta, o que isenta a realizadora na divulgação dos resultados.
Capítulo VIII - INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA
21 – Serão disponibilizados postos de HIDRATAÇÃO para os atletas, em média, a cada 2,5
km.
Parágrafo Único – O participante terá por OBRIGAÇÃO, acondicionar os copos descartáveis
utilizados e qualquer outro resíduo, nos coletores localizados após os postos de
hidratação.
22 – Ao inscrever-se o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores,
patrocinadores, apoiadores e realizadores para que ,em qualquer tempo, enviem em seu
nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala
direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
23 – O PARTICIPANTE da prova cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive
direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida
com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções,
Redes Sociais e qualquer mídia, em qualquer tempo.
24 – O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade técnica
e treinou adequadamente para a PROVA.
Recomenda-se rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio
para todos os participantes.
25 – A ORGANIZAÇÃO disponibilizará o atendimento emergencial aos corredores, serviço
móvel para remoção e serviço de apoio.
Capítulo IX - DISPOSIÇÕES FINAIS
26 - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidos pela comissão organizadora.
27 - Ao inscrever-se nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de
todos os termos deste regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados.
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização, através do e-mail:
contato@meiamaratonadoeusebio.com.br

