IV CORRIDA DA COPPA - 2013
REGULAMENTO

DO OBJETIVO
Incentivar a prática de atividades físicas como meio de saúde e
socialização, propiciando uma melhor qualidade de vida, além do
fortalecimento do binômio Polícia Militar/Comunidade.

conta corrente 1490-4, Operação 003, Caixa Econômica Federal até o dia
13 de novembro.

DA PROVA

As inscrições poderão encerra-se antes da data prevista, caso atinja o
numero limite de 400 (quatrocentos) atletas.

A prova é promovida pelo Governo do Estado da Bahia através da Polícia
Militar da Bahia, Coordenada pelo Comando de Policiamento
Especializado e realizada pela Companhia de Polícia de Proteção
Ambiental, além de possuir o apoio da Casa Militar do Governador, com
Permit e Arbitragem da Federação Bahiana de Atletismo.

Será obrigatória a apresentação do documento de identidade no
preenchimento da ficha de inscrição onde será assinada a declaração de
que está apto clinica e fisicamente para participar da prova, bem como a
utilização de imagens relacionadas com o evento por parte dos
promotores e organizadores.

A prova será realizada no dia 17/11/2013 (domingo), para atletas de
ambos os sexos a partir dos 18 anos. A corrida terá um percurso de 5 Km,
sendo toda ela cercada pela natureza do parque, com toda infra-estrutura
necessária para atender as necessidades dos participantes.
A largada será às 07h30min. E o Funil de Chegada será fechado 1 hora
após a largada.

Será vetada a participação de atletas que estejam cumprindo penalidade
oriunda da FBA, CBAt, ou Federações de outros Estados.

Haverá 2 (dois) postos de água no percurso, bem como atendimento
médico durante toda a prova.
É obrigatório o uso de camiseta com numero de Inscrição fixado e aberto
na parte na altura do peito.
O atleta será desclassificado:
• Em caso de troca de numero e ou de senhas;
• Cessão do numero para atleta não inscrito na prova;
• Não entregar a senha;
• Escapar antes do tiro de Largada;
• For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;
• Empurrar, cortar caminho, pegar carona etc.
• Ultrapassar dentro do Funil de chegada e desacatar, outros
atletas, o publico e Árbitros.
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao Diretor
Geral da prova até 15 minutos após a divulgação do resultado Oficial,
acompanhado da taxa de R$100,00 (cem reais) em espécie, os quais serão
devolvidos caso seja deferido o recurso.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições dos atletas civis serão feitas na sede da FBA situada à Praça
Castro Alves nº 1, Palácio dos Esportes, sala 106, 1º andar, Centro,
Salvador – Bahia de 04 à 14/11/2013, das 14h00min às 18h00min horas,
mediante pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para
atletas Federados ou Cadastrados e R$ 35,00 (trinta e cinco reais), para
atletas sem vinculo com a FBA. As inscrições dos Militares e Policiais
Militares serão realizadas na sede da Companhia de Polícia de Proteção no
período de 04 a 08/11/2013, das 08h às 18h, no ultimo dia as inscrições
serão até às 15h. situada à Avenida Pinto de Aguiar, Sitio Pombal, s/nº,
mediante a doação de 2 Kg.(dois) de alimento não perecível, exceto sal.
No caso de atleta do anterior do Estado, a inscrição poderá ser feita via
Fone/fax (71) 3322-3865, enviando Xerox de comprovante de deposito
bancário (não será aceito deposito em caixa eletrônico) em favor da FBA na

NOTA: Os Portadores de Necessidades Especiais realizarão a inscrição
mediante a entrega de 02 kg de alimento não perecível na sede da FBA.
DAS CATEGORIAS
Masculina
Juvenil Masc. 16 a 19 anos
Adulto 20 á 29
Veterano 30 á 44
Veterano 45 á 54
Veterano 55 á 59
Veterano 60 anos acima

Feminina
Juvenil Fem. 16 a 19 anos
Adulta 20 á 29
Veterana 30 á 44
Veterana 45 á 54
Veterana 55 anos acima

Para se determinar a faixa etária levar-se-á em consideração unicamente
o ano de nascimento do atleta.
DO SEGUIMENTO ATLETA
NECESSIDADES ESPECIAIS:

ESPECIAL

PNE

-

PORTADORES

DE

Atletas com deficiência física (não enquadrado como cadeirantes), visual,
intelectual e amputados membros superior;
Para o seguimento atleta especial não haverá divisão por sexo ou faixas
etárias.
DA PREMIAÇÃO
Receberão Troféu:
Os três primeiros atletas em ambos os naipes na Classificação Geral;
Os três primeiros atletas PM em ambos os naipes na Classificação Geral;
Os três primeiros atletas lotados na Companhia de Polícia de Proteção
Ambiental na Classificação Geral;
Os campeões de Categorias Civis;
Os três primeiros atletas nos Seguimentos Especiais.
Receberão medalhas diferenciadas:
o

o

O 2 e 3 colocados de cada categoria civil.
Os atletas premiados na classificação Geral, não concorrerão à premiação
por faixas etárias;
Receberão medalhas de participação todos que concluírem a prova;
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Técnica da prova.

