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OBJETIVO 
 

Incentivar a prática de atividades físicas como meio de 

manutenção de saúde e promover a integração entre seus 

participantes e a comunidade. A Corrida do Itaigara é 

aberta a homens e mulheres com idade mínima de 18 

anos (comprovada no ato da inscrição). 
 

ORGANIZAÇÃO 
 

A prova é organizada e promovida pela Associação dos 

Veteranos de Atletismo da Bahia – AVAB, contando 

com apoio da Federação Bahiana de Atletismo, do 

Esquadrão Águia, da Polícia Militar e Prefeitura 

Municipal do Salvador. 
 

DA PROVA 
 

Percurso de 8,1 Km, com largada na frente do Parque da 

Cidade, seguindo em direção à Orla, retornando no 

conjunto de sinaleiras, em frente aos abrigos dos ônibus, 

no sentido inverso da Av. ACM. Passa pelo Shopping 

Itaigara e entra na Rua do Hiper Posto fazendo o retorno 

à esquerda e sobe a Av. Paulo VI. Entra na Rua Edite 

Mendes da Gama Abreu, retornando à esquerda na praça 

(Rua das Hortências) e entrando na Rua Guillard Muniz 

(esquina com a Delicantessen Pão e Mais); dobra à 

direita no fim da rua, entrando novamente na Rua das 

Hortências. Faz o retorno no meio da Praça Analúcia 

Magalhães (Posto Policial), e sobe à direita (Rua Manoel 

Correia Garcia), dobra a esquerda, seguindo pela Rua 

Florentino Silva, subindo à direita (Rua General Antônio 

Sampaio), entra na primeira à direita (Rua Érico 

Veríssimo), Rua Silvio Valente (em frente à SDU), Av. 

ACM (Shopping Itaigara), entra na Rua Reitor Macedo 

Costa (Empresarial Itaigara), finalizando o percurso em 

frente ao Empresarial Itaigara.   

A concentração dos atletas será a partir das 06h30 com 

largada às 07h30min. do dia 16 de fevereiro de 2014. 

Haverá 02 pontos de água no percurso, e outro ao cruzar 

a linha de chegada, o qual fará parte do kit nutritivo que 

será entregue ao atleta. 

É obrigatório o uso de camisa ou camiseta com o 

número afixado na frente, por todo percurso. 

É proibido a troca de números e senhas entre os 

competidores, ou a cessão para alguém que não tenha 

efetuado a inscrição, sendo punido com desclassificação 

e suspensão, quem o fizer. 

Será imediatamente desclassificado o atleta que escapar 

antes do sinal de largada, e for flagrado recebendo ajuda 

de qualquer natureza. 

O funil de chegada será desativado, 01h30min após a 

largada. 

Quaisquer reclamações ou recursos deverão ser 

encaminhados por escrito ao Diretor Geral de 

Arbitragem, até 15 minutos após o fechamento do funil 

de chegada. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PREMIAÇÃO 
 

Receberão troféus os 3 primeiros colocados de ambos os 

sexos na classificação geral e o primeiro de cada faixa 

etária; medalhas diferenciadas para os 2º e 3º lugares de 

cada categoria exceto para os veteranos de ambos os sexos 

a partir dos 55 anos de idade que receberão medalhas até o 

5º colocado; e medalha de participação a todos que 

completarem o percurso. 

Os atletas premiados na classificação geral, não entrarão 

na premiação por categoria. 

A premiação terá início logo após o término da prova. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

Serão realizadas na Federação Bahiana de Atletismo 

(Praça Castro Alves) no período de 04/02 a 13/02 das 

14h00 às 18h00, mediante pagamento do valor de R$ 

40,00 (quarente reais).  

Para os atletas amparados pelo Estatuto do Idoso o valor 

de R$ 20,00 (vinte reais).  

O atleta que por razão extrema, não puder estar presente 

no ato da inscrição e não puder mandar alguém 

devidamente credenciado para fazê-la, deverá ligar para a 

Federação Bahiana de Atletismo (3322-3865) e receberá as 

devidas instruções. 

Para todas as atletas, no momento da inscrição é 

obrigatória apresentação de identidade. Ao efetuar a 

inscrição, o atleta receberá o número e as senhas, com os 

quais participarão da prova. 

NOTA: Não haverá camiseta alusiva a prova; 
 

DAS CATEGORIAS 
 

MASCULINO FEMININO 

Categoria Categoria 

Juvenil 18 Juvenil 18 

Adulto 20 Adulto 20 (a) 

Adulto 25 Adulto 25 (a) 

Adulto 30 Pré-Veterana 30 

Pré-Veterano 35 Veterana 35 

Veterano 40 Veterana 40 

Veterano 45  Veterana 45 

Veterano 50  Veterana 50 

Veterano 55 Veterana 55 

Veterano 60 Especial 60 acima   

Veterano 65 

Veterano 70 

Especial 75 acima 
 

DA GRATUIDADE 

Será dada gratuidade para 03 (três) representantes da 

Policia Militar da Bahia e 03 (três) do Corpo de Bombeiros 
 

Observações: 

1. Não se fará inscrição no dia da prova, em hipótese 

alguma; 

2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 

pela Direção Técnica da Prova. 

 


