
 
 

 
 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

A Corrida Retrô é uma iniciativa da Nova Letra – Desenvolvimento de Conteúdos Criativos LTDA , de caráter esportivo, 
cultural e social, com largada e chegada na Arena Retrô, montada no estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, com 
percursos de 4km e 8km. 
 

2. O TEMA DA 1ª EDIÇÃO 
 

“Esporte, música e nostalgia” é o mote promocional escolhido pela Nova Letra para a primeira edição da prova. 
 

3. RESUMO TÉCNICO 
 

DATA DA PROVA – 23 De setembro, sábado 
LOCAL DE LARGADA E CHEGADA – Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, Papicu, Fortaleza, Ceará 
HORÁRIO DA LARGADA – 18H 
DISTÂNCIAS – 4Km e 8km 
ENTREGA DE KITS – Dias 22 e 23 de setembro no Shopping RioMar Fortaleza 
PATROCÍNIO – Shopping RioMar Fortaleza 
RÁDIO OFICIAL – Mucuripe FM 106.5 
REALIZAÇÃO – Nova Letra Desenvolvimento de Conteúdos Criativos LTDA 
 

4. CATEGORIAS 
 

Supimpa – 4Km | Individual Geral (FEM e MAS) 
Morô!? – 4Km | Individual Cadeirante (FEM e MAS) 
Putz, grila! – 8 Km | Individual (FEM e MAS) . DUAS VOLTAS NO PERCURSO 

• Geral 

• 16 a 30 Anos 
• 31 a 45 Anos 

• 46 a 60 Anos 

• 61 Anos em diante  
 

5. PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

05.08 | SÁBADO | LANÇAMENTO DAS INSCRIÇÕES 
• Apresentação dos kits oficiais 

• Início das inscrições presenciais e internet 
 

22.09 E 23.09 | SEXTA E SÁBADO | ENTREGA DE KITS 

• Sexta . 22.09 . De 10h às 21h . Shopping RioMar Fortaleza 
• Sábado . 23.09 . De 10h às 14h . Shopping RioMar Fortaleza 
 

23.09 | SÁBADO | PASSEIO CICLÍSTICO E CORRIDA RETRÔ 

• 7h Passeio Ciclístico Retrô  de 12km . Saída do Shopping RioMar Fortaleza 

• 11h Sessão de autógrafos com as Paquitas . Na entrega dos kits no Shopping RioMar Fortaleza 

• 16h30 Abertura da Arena Retrô 
• 18h Largada da prova 

• 19h30 Premiação dos atletas vencedores e sorteio de brindes 

• 20h Festa de encerramento para os atletas oficialmente inscritos 
• 22h Encerramento das atividades 
 

6. FESTA DE ENCERRAMENTO DA PREMIAÇÃO 
 

Como forma de complementar a programação cultural da Corrida Retrô, será oferecida aos atletas oficialmente inscritos e 
convidados que estiverem portando a Pulseira personalizada da prova uma festa de encerramento para premiação dos 
vencedores. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO – A Festa de Encerramento da premiação será exclusiva para os atletas oficialmente 
inscritos que estiverem portanto o Nº de Peito, Chip e convidados com a Pulseira da Corrida Retrô.  
 

7. KITS OFICIAIS E VALORES PARA AQUISIÇÃO 
 

Os atletas interessados em competir na Corrida Retrô de forma oficial, poderão adquirir os produtos e benefícios exclusivos 
presentes nos três tipos de kits oferecidos pela direção do evento conforme detalhamento: 
 

KIT MANEIRO - 01 Nº de Peito + 01 Chip + 01 Medalha + 02 Pulseiras Festa de Encerramento | R$ 70,00 
KIT BACANA – 01 Camisa Corrida + 01 Pochete + 01 Nº de Peito + 01 Chip + 01 Medalha + 01 Pulseira Festa de Encerramento 
| R$ 80,00 (Oitenta reais) Assessorias Esportivas | R$ 90,00 (Noventa reais) Geral 
KIT DA HORA – 01 Camisa Corrida + 01 Camisa Passeio Ciclístico + 01 Toalha de Rosto + 01 Pochete + 01 Nº de Peito + 01 
Chip + 01 Medalha + 02 Pulseiras Festa de Encerramento. | R$ 110,00 (Cento e dez reais) Assessorias Esportivas | R$ 120,00 
(Cento e vinte reais) Geral 
 

KIT COM DESCONTOS PARA IDOSOS, CADEIRANTES E PARATLETAS – Atletas com idade igual ou superior a 60 anos, paratletas 
e cadeirantes têm desconto de 50% no valor da aquisição dos KIT BACANA E KIT DA HORA. As unidades são limitadas e para 
adquirir os atletas deverão apresentar a carteira de identidade original do competidor. 
KITS LIMITADOS – As unidades de kits disponíveis, para todas as categorias e modalidades, preço integral e com descontos 
são limitadas e podem acabar a qualquer instante a partir do lançamento do evento, 05 de agosto. 
 
 

8. AQUISIÇÃO DOS KITS OFICIAIS 
 
 

INTERNET  

• www.corridaretro.com.br 
PAGAMENTO EM DINHEIRO 

• Loja Pratick - Shopping Plaza Tower - Av Santos Dumont, 2626, (85) 3244.3858 
• CIAA – Centro Integrado de Apoio ao Atleta. Rua Dep Moreira da Rocha, 925, (85) 2181.0840 

 

9. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 
 

Ao preencher o formulário de participação competitiva, o atleta deve estar ciente: 

• FORMULÁRIO COMPETIDORES – Na compra dos kits os atletas deverão preencher um cadastro para controle da 
organização do evento. O formulário deve ser TOTALMENTE PREENCHIDO, sem abreviaturas. Ao confirmar o formulário o 
atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita o regulamento geral da prova; 

• CONFIRMAÇÃO - Os atletas cadastrados devem confirmar, no Formulário de Competidores o TERMO DE 
RESPONSABILIDADE; 
• TERMO DE RESPONSABILIDADE - Ao confirmar os termos desse regulamento, os atletas declaram que estão de 
acordo com todos os itens contidos no mesmo. 
 

10. PREMIAÇÃO 
 

Os atletas que adquirirem um dos três tipos de kits oficiais concorrerão as seguintes premiações, conforme ordem de 
chegada determinada pelo chip eletrônico: 
• Supimpa - 4Km | Individual Geral (FEM e MAS) | 1º (R$ 300,00 + TROFÉU) | 2º (R$ 200,00 + TROFÉU) | 3º (R$ 100,00 + TROFÉU) 

• Morô - 4Km | Individual Cadeirante (FEM e MAS) | 1º, 2º e 3º TROFÉUS 

• Putz, grila! – 8km / Individual Geral (FEM e MAS) 

o Geral Individual 1º (R$ 500,00 + TROFÉU) | 2º (R$ 400,00 + TROFÉU) | 3º (R$ 300,00 + TROFÉU) 
o 16 a 30 Anos - 1º, 2º, 3º - TROFÉUS 

o 31 a 45 Anos - 1º, 2º, 3º - TROFÉUS 
o 46 a 60 Anos - 1º, 2º, 3º - TROFÉUS 
o 61 Anos em diante - 1º, 2º, 3º - TROFÉUS 

 

MEDALHAS OFICIAIS – Todos os atletas que adquirirem um dos kits oficiais, de todas as categorias, receberão medalhas na 
Festa de Encerramento e Premiação; 

• Somente receberá a medalha de participação e as devidas premiações: O atleta QUE ADQUIRIR OFICIALMENTE O 
KIT, que correr e chegar com o número de peito e chip; 

• Somente receberá o kit reposição energética, fornecido pela organização da prova, o atleta QUE ADQUIRIR O KIT 
OFICIAL, que correr e chegar com o número de peito e chip; 

http://www.corridaretro.com.br/


 
 
 
 
 
 

11. HIDRATAÇÃO E RESPOSIÇÃO ENERGÉTICA 
 

Ao longo do percurso da prova, existirão 4 (Quatro) postos de hidratação com água. Na chegada, todos os atletas receberão 
um kit para reposição energética.  

HIDRATAÇÃO EXCLUSIVA – Todo o serviço de hidratação e reposição energética da prova é de uso exclusivo dos atletas que 
adquirirem os kits oficiais no evento. RECOMENDA-SE que os atletas não inscritos na Corrida Retrô levem seus próprios kits 
de hidratação e reposição energética. 
 

12. DURAÇÃO DA PROVA 
 

A prova competitiva terá a duração máxima de 01h30min (uma hora e trinta minutos). Após este período, o participante 
que se encontrar em qualquer ponto do percurso será convidado pela direção da prova a deixar a competição por medidas 
de segurança. 
 

13. ENTREGA DE KITS  
 

LOCAL – Shopping RioMar Fortaleza, R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE 
DIAS  – 22.09 SEXTA (De 10h às 21h) | 23.09 SÁBADO (De 10h às 14h) 

• O kit somente poderá ser retirado pelo atleta, mediante apresentação do documento de confirmação de compra 
do kit realizada pelo site, loja credenciada; 
• A RETIRADA DO KIT PARA IDOSO deverá ser feita pelo PRÓPRIO ATLETA inscrito oficialmente na prova, 
apresentando documentação original com foto; 

• Todos os atletas receberão uma confirmação por e-mail e SMS certificando da inscrição realizada pela internet ou 
nas lojas oficiais. 
 

14. CAMISAS OFICIAIS 
 

• As camisas oficiais da Corrida Retrô terão modelo único, unissex, nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XG 

• As camisas oficiais do Passeio Ciclístico terão modelo único, unissex, nos tamanhos PP, P, M, G, GG e XG 
• ATENÇÃO – Na escolha do KIT DA HORA será escolhido um TAMANHO ÚNICO para as duas camisas 

• Antes de escolher o tamanho da camisa o atleta deve ter certeza do que está marcando no formulário; 

• Não serão realizadas trocas de tamanhos de camisas após a confirmação e finalização da compra; 
• As unidades e tamanhos das camisas são limitados, podendo esgotar a qualquer instante. 
 
15. ASSESSORIAS ESPORTIVAS 
 

• Assessorias esportivas com no mínimo 20 (Vinte) atletas inscritos oficialmente, com qualquer um dos kits, na 
Corrida Retrô terão direito a DUAS PULSEIRAS EXTRAS para a festa de encerramento e premiação para levar DOIS 
CONVIDADOS por assessoria; 
• Os nomes dos DOIS CONVIDADOS de cada assessoria esportiva deverão constar na planilha de inscrições oficial 
enviada para a direção do evento antes do início da entrega de kits; 

• A montagem das tendas na Arena Retrô seguirão as regras determinadas pelo Shopping RioMar Fortaleza e Nova 
Letra Desenvolvimento de Conteúdos Criativos 
 

16. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 
 

• Disputará a Corrida Retrô por livre e espontânea vontade, declarando, ainda, que está saudável e apropriadamente 
orientado para a execução da prova; 
• Está ciente de que deve consultar previamente o médico e professor de Educação Física especializado em 
preparação de atletas para atvidades físicas; 

• Autoriza, desde já, o uso de fotografias, filmagens, depoimentos ou outras gravações contendo imagens e áudios 
da sua participação no Passeio Ciclístico e Corrida Retrô para finalidades legítimas de divulgação do evento, através de 
veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios promocionais; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Não haverá reembolso da compra do kit oficial por parte da organização, seus patrocinadores ou apoiadores, em 
caso de desistência ou impossibilidade de participação do atleta após o início das entregas dos kits no dia 22 de setembro; 

• O PARTICIPANTE que não estiver presente no momento do fechamento da largada pelo sistema de cronometragem 
ficará sujeito à desclassificação no EVENTO; 

• Haverá atendimento emergencial aos PARTICIPANTES e serviço de ambulância para remoção. Após a remoção a 
continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA, ficando sob responsabilidade desta a continuidade do 
atendimento; 

• O kit oficial da Corrida Retrô é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em 
qualquer situação; 

•  O participante que ceder seu número de peito, chip ou Pulseira Festa de Encerramento para outra pessoa e não 
comunicar os organizadores do evento, em tempo hábil, formalmente e por escrito, será responsável por qualquer acidente 
ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da 
prova, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova;  

• Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES, sanitários químicos e guarda-volumes (cortesia) localizados 
próximos ao local da LARGADA e CHEGADA. 

•  A DIREÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no guarda-volumes tais como; relógios, roupas 
ou acessórios de alto valor, jóias, equipamentos eletrônicos de som ou celulares, cheques, cartões de crédito, bem como 
dinheiro em espécie; 
• A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata 
de um serviço de cortesia da prova, sem cobrança de qualquer valor; 

•  Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 
REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no 
EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 
PARTICIPANTES venham a sofrer durante a participação do EVENTO; 

• A organização recomenda ao atleta que na véspera da prova, bem como no dia 23/09/2017, antes da 

competição, se alimente de algo leve e esteja bem hidratado; 

 

17. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

• NOVA LETRA – (85) 2181.4092 | contato@corridaretro.com.br 
 
 
 
 

 

 

 


