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1ª CORRIDA DA AMIZADE 

BARRA DE SÃO FRANCISCO 

 

REGULAMENTO  
 

OBJETIVO 

Este regulamento é o conjunto de normas que regem a competição denominada 1ª  Corrida da 
Amizade, realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, 
uma entidade da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco. 

A 1ª Corrida da Amizade tem por finalidade: 

Despertar o interesse por mais uma prática esportiva na nossa cidade e valorizar a pratica de 
caminhada e corrida dos esportistas francisquense. 

Corrida de 08 km – masculino e feminino individual. 

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições para A 1ªCORRIDA DA AMIZADE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO poderão 

ser feitas na CASA DA CULTURA, no período 01 a 30 de junho (das 8:00h-11:00h e 13:00h-

16:00h) e serão efetivadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de   01/06/2017 a 30/06/2017 

A Corrida será realizada em uma única categoria nos naipes masculino e feminino, os 
participantes deverão ser maiores de 16 anos. É de inteira responsabilidade dos pais ou 
responsáveis a participação do atleta menor de 18 anos. 
 
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída por outra, em qualquer 

situação, sob pena de desclassificação. O participante em nenhuma hipótese poderá passar o 

seu número de peito para outro atleta, sob pena de suspensão do direito de participar da 

corrida. 

No ato da inscrição o atleta deverá contribuir com uma taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

Para custear a premiação de medalhas e troféus. Os 100 primeiros inscritos ganharão uma 

camiseta de brinde da 1ª Corrida da Amizade de Barra de São Francisco. 

No ato da inscrição, ao assinar a ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento. 

 

INSTRUÇÕES E REGRAS 

Os atletas deverão estar no local de concentração(praça central) com, no mínimo, 30 minutos 

de antecedência – Início as 7:00 horas. A largada acontecerá do trevo da Vila Luciene as 8:00 

horas. A Coordenação disponibilizará transporte da praça central até o trevo. 

O número de peito deve ser usado de forma visível (a frente do peito), sem rasuras ou 

alterações, durante toda a realização da prova, sob pena de desclassificação. 

A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de 

terceiros, caracterizando pacing, exceto o deficiente visual total; bem como, o uso de qualquer 

recurso tecnológico, sem a prévia autorização por escrito da organização da prova 
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O atleta será automaticamente desclassificado nas seguintes hipóteses:  

a) empurrar, esbarrar ou, por qualquer meio, prejudicar outro atleta, de modo a impedir ou 

dificultar a sua progressão na Corrida;  

b) deixar o percurso correto da prova.  

 

PREMIAÇÕES 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente 

inscritos, cumprirem todos os termos deste regulamento terá seu resultado divulgado. 

 

a) 1º colocado: 1troféu e Medalha 
b) 2º colocado: 1troféu e Medalha 
c) 3º colocado: 1troféu e Medalha 
d) 4º colocado: 1troféu e Medalha 
e) 5º colocado: 1troféu e Medalha 
f) 6º colocado: Medalha 
g) 7º colocado: Medalha 
h) 8º colocado: Medalha 
i) 9º colocado: Medalha 
j) 10º colocado: Medalha 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua condição física 

e seu desempenho, bem como, fazer juízo de valor, por si só se deve ou não continuar ao 

longo da competição. 

 

A Comissão Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, havendo, 

contudo, um serviço de ambulância para remoção e atendimento médico dos atletas, tanto de 

emergência como de continuidade. 

 

Ao longo do percurso de 08 km da prova, haverá 02 (dois) posto de hidratação com água em 

recipientes plásticos destinados aos participantes. 

 

Os casos omissos deste regulamento serão definidos pela comissão realizadora do evento. 

 

O atleta que se inscrever e/ou participar da corrida, aceitando incondicionalmente e, concorda 

em ter sua imagem divulgada por meio de fotos, filmes, rádio, jornais escritos e televisivos, 

revistas, internet, televisão ou qualquer outro meio de comunicação, para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais 

direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação, em qualquer tempo/data. 

 

A prova só será adiada ou cancelada em casos fortuitos ou de força maior. Na hipótese de 

adiamento da prova e a consequente divulgação de nova data, poderá ser aberto um novo 

período de inscrições. 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer não se responsabiliza 

por qualquer acidente que possa ocorrer com atletas ou terceiros durante a realização do 

evento. 

Maiores informações pelo telefone (27) 3756-5417 ou através do facebook da Casa da Cultura.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

DATA DE NASC.: ___ / ___ / _________  IDADE:________________________ 

CONTATO:___________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

NAIPE:MASCULINO(   )     FEMININO   (   ) 

 

DECLARAÇÃO: Declaro estar ciente dos termos do REGULAMENTO da 1ª Corrida da 

Amizade de Barra de São Francisco 2017, na qual não tenho nenhuma restrição. 

 

______________________________________________ 
 

                                                                        Assinatura do Candidato                                                       

 

 

AUTORIZAÇÃO: Eu, ____________________________________________________ (nome), 

inscrito(a) no CPF ou RG sob o nº __________________________, residente e domiciliado no 

endereço:___________________________________________________________________, 

autorizo o(a) menor. ___________________________________________________________, 

a participar do Show da1ª Corrida da Amizade de Barra de São Francisco 2017. 

 

______________________________________________ 
 

                                                                                            Assinatura do Responsável 

Nº: 


