
REGULAMENTO XIX CORRIDA SANTO ANTÔNIO 

BARBALHA CE 

 

 

1. A PROVA 

       Um das mais tradicionais corridas da região, a Corrida Santo Antônio de Barbalha, 

está de volta ao formato presencial. 

A XIX CORRIDA SANTO ANTONIO será realizada no dia 12 de junho de 2022, com 

novo local de largada, às 6h30min da manhã, da Estátua de Santo Antônio de Barbalha, 

no bairro Alto da Alegria. 

 

2. PARTICIPANTES E CATEGORIAS 

Estarão habilitados a participar da XIX CORRIDA SANTO ANTÔNIO, atletas a partir 

de 14 anos (completos ou a serem completados em 2022), para os 5km; e 18 anos para 

os 10km. Haverá também 3 km de caminhada recreativa. 

 

As provas serão: 

 Distância de 5km:  

Os 3 primeiros gerais, masculino e feminino, serão premiados com troféus, bem 

como os 3 primeiros de Barbalha, e os 3 primeiros colocados na categoria PCD (Pessoa 

com Deficiência). 

Categoria Geral: 1º, 2º e 3º colocados 

Categoria Barbalha: 1º, 2º e 3º colocados 



Categoria PCD: 1º, 2º e 3º colocados 

 

Distância de 10km:  

Os 3 premiados gerais, masculino e feminino, serão premiados com troféus, bem 

como os de cada categoria, categoria para atletas de Barbalha e categoria PCD.  

 

Categoria geral: 1º, 2º e 3º colocados 

Geral de Barbalha: 1º, 2º e 3º colocados 

PCD: 1º, 2º e 3º colocados 

 

18 a 29 anos: 1º, 2º e 3º colocados 

30 a 39 anos: 1º, 2º e 3º colocados 

40 a 49 anos: 1º, 2º e 3º colocados 

50 a 59 anos: 1º, 2º e 3º colocados 

60+ anos: 1º, 2º e 3º colocados 

 

Distância de 3km: 

Caminhada 

 

 

3. PREMIAÇÕES 

Troféus aos vencedores, geral e categoria, e medalhas aos concluintes.  

 

Premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados das categorias 5km e 10km, 

masculino e feminino, geral e geral Barbalha, pago em pix, em até 48 horas, após a 

divulgação dos resultados. 

 

1* R$ 300,00 

2* R$ 200,00 

3* R$ 100,00 

 

4. SERVIÇOS AOS PARTICIPANTES 

Entrega de medalhas, chip, camisetas, número de peito, hidratação, alimentação e 

resultados, e eventuais brindes que os patrocinadores ofereçam para o kit. A entrega 



dos kits, acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, em local a ser indicado. No ato da 

retirada, a entrega de 3kg de alimentos não perecíveis, que serão doados a SEJUVE 

BARBALHA. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser realizadas via site www.cronoscariri.com.br, 

disponibilizado também na bio do Instagram @outdooreventosesportivos e 

@corridastoantoniobarbalha. 

 

Dúvidas das inscrições pelos números 51-992795959, com Sandro, WHATSAPP 

OU TELEGRAM. 

 

INICIO DAS INSCRIÇÕES:  

25 abril de 2022 

 

TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES:  

Dia 12 de maio de 2022 com kit                                                   

Dia 20 de maio de 2022 sem kit 

Ou a qualquer tempo, por quantidade de atletas, ou outras deliberações 

 

VALORES DAS INSCRIÇÕES:  

R$ 80,00 com kit;                                             

R$ 70,00 sem kit;                                                 

60 anos ou + e PCD, 50% de desconto, valor com kit. 

A entrega do kit será mediante doação de 3kg de alimentos, que serão destinados à 
pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

ATLETAS DE BARBALHA, após o ato de inscrição no site da Cronos, comprovar a 

residência ou título de eleitor, na Secretaria de Juventude e Esportes (SEJUVE) de 

Barbalha, para participar da categoria local e para isenção de pagamento, por 

comprovação de baixa renda. 

 

OUTDOOR RUN CARIRI 

PIX e-mail: outdooreventosesport@gmail.com 

Para participar do evento é necessário realizar a transferência, ou depósito nominal, do 
valor da inscrição, em até 24h, após a inscrição. O comprovante deve ser enviado para 

http://www.cronoscariri/


o e-mail da organização (outdoorruncariri@gmail.com) ou para o Whatsapp 51 99279-
5959. Caso não seja feito, o atleta será considerado inapto para a prova. 

 

6. DEVOLUÇÕES E DADOS DOS ATLETAS 

 

Após o depósito do valor correspondente a inscrição, somente até passados 7 dias, 

poderá haver arrependimento, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Após esta 

data, não haverá devolução de valores ou repasse de vaga.  

Os dados de cadastro do atleta, são de responsabilidade do próprio atleta. 

 

7. ENTREGA DE RESULTADOS E MEDALHAS 

 

Os resultados completos serão divulgados em até 24 horas, após o termino do 

horário limite de fim de prova. Serão divulgados nos canais oficiais da prova, pelo site 

da Cronos Cariri, pelo Instagram @outdooreventosesportivos e 

@corridastoantoniobarbalha. Poderá haver a criação de grupo de Whatsapp ou 

Telegram, exclusivo para prova, onde haverá divulgação de resultados também.  

As medalhas serão entregues logo após a prova. Não haverá entrega posterior de 

medalhas. 

 

8. SISTEMA DE CRONOMETRAGEM E VALIDAÇÃO DOS TEMPOS DE 

PROVAS 

Os 3 primeiros por naipe e distância serão classificados pela ordem de chegada para 

efeitos de classificação. Os demais, pelo tempo bruto. 

 

 

9. ESTADO DE SAÚDE E OBRIGAÇÕES DO ATLETA 

 

Ao se inscrever no evento, o atleta admite estar em bom estado de saúde e dá seu 

aceite sobre este regulamento, e também assume total responsabilidade sobre as 

informações fornecidas, sejam de dados de inscrição e tempos de validação. O atleta 

cede também, seus direitos de imagem a prova, sem custo, para serem usadas ou não, 

no futuro. 

 

10. CANAIS OFICIAIS 

 

Os canais oficiais do evento serão consideradas as mídias sociais da OUTDOOR 

EVENTOS ESPORTIVOS E CORRIDA SANTO ANTONIO no Instagram, site da Cronos 



Cariri, os números de telefones citados NO ARTIGO 5 DO PRESENTE 

REGULAMENTO, e o e-mail outdoorruncariri@gmail.com. Poderá haver a criação de 

grupo de Whatsapp ou Telegram, exclusivo pra prova, que será considerado também 

canal oficial do evento. 

 

11. CASOS OMISSOS 

Casos omissos ao regulamento, a comissão organizadora da XIX CORRIDA SANTO 

ANTÔNIO tem o direito de decidir de forma que entender como a mais justa. 

 

 

ORGANIZAÇÂO: 

OUTDOOR EVENTOS ESPORTIVOS 

CNPJ 21.803.725/0001-98  

 

 

 

REALIZAÇÂO: 

      CORCHA 

APOIO 

 

 

mailto:outdoorruncariri@gmail.com

