
XIV CORRIDA DOIS DE JULHO AVAB/2013 
 

REGULAMENTO 
 

OBJETIVO 
 

Incentivar a prática de atividades físicas como meio de 
boa saúde e promover a integração entre seus 
participantes e a comunidade. A Corrida Dois de Julho é 
um evento que homenageia os heróis da independência 
da Bahia que lutaram e venceram nossos inimigos em 
renhidas batalhas. Evento aberto a homens e mulheres 
com idade mínima de 18 anos. 
 

A PROVA 
 

Promovida e realizada pela Associação de 
Veteranos de Atletismo da Bahia (AVAB), válida para o 
ranking da AVAB/2013, com Permit e Arbitragem da 
Federação Bahiana de Atletismo (FBA). 

Com apoio da Policia Militar, Prefeitura Municipal de 
Salvador, e UNIRB. A largada será às 07h30hs do dia 
02 de julho de 2013 e encerrada às 09h00hs, quando 
será fechado o funil de chegada. 

A prova terá dois percursos, 5 e 11 km.  
Prova de 5 km. Largada: Pçª. Tomé de Souza, 

passando pela Rua Chile, Pçª. Castro Alves, Rua Carlos 
Gomes, Largo dos Aflitos, contornando o Campo 
Grande, Teatro Castro Alves, Av. Sete, Piedade, 
Ladeira de S. Bento, Pçª. Castro Alves, Rua da Ajuda, 
contorna o Ed. Themis, Rua Chile, encerrando defronte 
do Palace Hotel.  

Prova de 11 km: Terá o mesmo percurso dos 5 km 
até o 1º contorno do Campo Grande, dobra a direita, 
sentido Vale do Canela, Pçª. Dos Reis Católicos, Av. 
Centenário, sobe a ladeira entre o Bom Preço e o posto 
de gasolina, Av. Princesa Leopoldina, Lg. da Graça, 
Rua da Graça, Lg. Da Vitória, Corredor da Vitória, 
Campo Grande, Forte de S. Pedro, Av. Sete, Piedade, 
Lad. De S. Bento, Pçª. Castro Alves, Rua da Ajuda, 
contornando o Ed. Themis, Rua Chile, encerrando 
defronte do Pálace Hotel.   
 

O atleta será desclassificado: 
• Quando houver troca de número e/ou de senhas; 
• Ceder o número para o atleta não inscrito na prova 

ou usar número que não seja do evento; 
• Não entregar as senhas;  
• Escapar antes da largada; 
• For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza, 

pegar carona 
• Empurrar, cortar caminho, etc. 
• Ultrapassar dentro do funil de chegada;  
• Desacatar outros atletas, o público e árbitros. 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por 
escrito à Federação Baiana de Atletismo até 15 minutos 
após a divulgação do resultado oficial, acompanhado da 
taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) em espécie, a qual 
será devolvida caso seja deferido o recurso. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

Serão feitas na sede FBA, Praça Castro Alves, s/nº 
- Palácio dos Esportes, 1º andar, Centro, Salvador, no 
período de 11 à 27/06, das 14h00 às 18h00, mediante 
pagamento da taxa de inscrição de R$ 30,00 (trinta 
reais). 

É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição, 
onde será assinada declaração de que estão aptos 
clinica e fisicamente para participar da prova.  

Em caso de perda do número, será cobrado o valor de 
R$10,00 (dez reais) pelo novo número. 

 
O número de inscritos será limitado a 250 atletas.  
Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo 
penalidade oriunda da FBA, Confederação Brasileira de 
Atletismo ou Federação de outros Estados. 
 
GRATUIDADES 
Marinha: 03 gratuidades 
Bombeiros: 03 gratuidades 
Polícia Militar: 09 gratuidades (demais companhias). 
Total de 15 gratuidades 
 
CATEGORIAS 
 

Feminino:                                  Masculino: 
Juvenil 18                                  Juvenil 18 
Adulta 20                                   Adulto 20 
Adulta 25                                   Adulto 25 
Adulta 30                                   Adulto 30 
Pré-Veterana 35                        Pré-Veterano 35 
Veterana 40                               Veterano 40 
Veterana 45                               Veterano 45 
Veterana 50                               Veterano 50 
Veterana 55                               Veterano 55 
Veterana 60 anos acima            Veterano 60 
                                                   Veterano 65 
                                                   Veterano 70 
                                                   Veterano 75 anos acima 
 
Para se determinar a faixa etária levar-se-á em 
consideração unicamente o ano de nascimento do atleta. 
 
PREMIAÇÃO - 11 km (Prova Oficial) 
 

Receberão troféus: 
Os 03 primeiros na classificação geral masculino e feminino e 
os campeões das categorias. 
 

Receberão medalhas: 
O 2º e 3º colocados de cada categoria (medalhas de 
classificação).  
Nas categorias acima de 55 anos, haverá premiação até o 5º 
lugar (01 troféu e 04 medalhas de classificação).  
Os atletas premiados na classificação geral não participarão 
da premiação das categorias. 
Receberão medalhas todos os atletas que concluírem a 
prova. 
 
PREMIAÇÃO – 5 km (Prova de participação) 
Receberão troféus: Os três primeiros colocados no geral, 
masculino e feminino. 
Nota: Não haverá premiação por faixa etária nesta distancia. 
Receberão medalhas todos que concluírem a prova. 
 
Obs.: Não haverá inscrição no dia da prova. 
 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 
pela Direção Geral da Prova. 

 

 
Para está Edição: Os atletas associados que já 

pagaram a anuidade 2013 (parcial ou total) terão 

suas inscrições confirmadas sem necessidade de 

irem pessoalmente fazê-las.  



 


