
 
 
 

CORRIDA RÚSTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MADRE DE DEUS 
REGULAMENTO 

Madre de Deus 13 de junho de 2014 
 

OBJETIVO 
A Corrida Rústica da Emancipação de Madre de Deus, evento do 
Calendário Esportivo Municipal, tendo como finalidade fomentar 
a prática do Atletismo da nossa região, integrando o desportista 
dentro de um propósito sócio esportivo, cultural e turístico. 
O evento promovido pela Prefeitura Municipal de Madre de 
Deus, através da SESPOR, com Pérmit e arbitragem da FBA e 
patrocínio da Caixa Econômica Federal. 
 

DA PROVA; Terão dois Percursos (6 km e 3 km). 
O evento terá duas distancias distintas a Oficial de 
aproximadamente 6 km com inscrições na Federação Baiana de 
Atletismo, e será aberta para atletas de ambos os sexos, a partir 
de 16 anos, cuja largada será às 18h em frente à Prefeitura de 
Madre de Deus (Caixa Econômica Federal), obedecendo ao 
seguinte percurso (Rua da mangueira, segue Francisco Leitão 
sentido PSF, segue pela pista sentido Mirim, segue sentido Av. 
Milton Bahia Ribeiro, retornando na Transpetro, entrando no 
Super Mercado Cunha (Ausafran), segue Francisco Leitão, desce á 
Rua 13 de Junho Chegando a Prefeitura de Madre de Deus- Caixa 
Econômica Federal). 
O segundo de denominado de participação com 
aproximadamente 3 km, com inscrição na SESPOR (Estádio 
Municipal) e no Centro Administrativo. Será aberta para atletas 
de ambos os sexos, a partir de 16 anos, cuja largada será às 18h 
em frente à Prefeitura de Madre de Deus (Caixa Econômica 
Federal), obedecendo ao seguinte percurso (Rua da mangueira, 
segue Francisco Leitão sentido PSF, segue pela pista sentido 
Mirim, segue sentido Av. Milton Bahia Ribeiro, entrando Super 
Mercado Cunha (Ausafran), segue Francisco Leitão, desce á Rua 
13 de Junho Chegando a Prefeitura de Madre de Deus- Caixa 
Econômica Federal). 
Haverá postos de Hidratação ao longo do percurso e atendimento 
médico em toda prova. 
É obrigatório o uso de numeração de inscrição fixado e aberta na 
parte frontal do uniforme. 
 O ATLETA SERÁ DESCLASSIFICADO: 

 Se houver troca de número e/ou senha; 

 Cessão do número para atleta não escrito na prova; 

 Não entregarem as senhas; 
 

 Escaparem antes do sinal de largada; 

 Forem flagrados recebendo ajuda de qualquer natureza; 

 Empurrar, cortar caminho, pegar carona etc.; 

 Ultrapassar dentro do funil de chegada; 

 Desacatar outros atletas, o público e Árbitros; 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao 
diretor da prova até 15minutos após a divulgação do resultado 
Oficial, acompanhado de taxa de R$ 100,00 (cem reais) em 
espécie, os quais serão devolvidos caso seja deferido o recurso. 
(LOCAL DAS INSCRIÇÕES: (01 Kg de Alimento não perecível)) 
As inscrições serão realizadas na sede da FBA, situada à Praça 
Castro Alves s/nº - Palácio dos Esportes – sala 106 – 1º andar – 
centro Salvador – Bahia, de 02/06 a 09/06 das 14h às 18h. 
Para atletas de Madre de Deus, as inscrições serão realizadas no 
mesmo período das 08h às 14h na SESPOR- estádio Municipal, 
Madre de Deus- BA. Localizada na Praça – Rua Tancredo Neves 
s/nº – Área de Lazer. 
Obs.: Os atletas de Madre de Deus que optarem em concorrer na 
Prova de 6 km, não participará da premiação LOCAL. 
Será obrigatório a apresentação do documento de identidade e o 
preenchimento da ficha de inscrição, onde será assinada 
declaração de que estão APTOS clinica e fisicamente para 
participar da prova, e feita a OPÇÃO do percurso. 
Será vetada a participação de atletas que estejam cumprindo 
penalidade oriunda da FBA, CBAt ou federações de outros 
estados. 
O kit contendo os seguintes itens: número, camiseta e senhas, 
serão entregues na sexta feira dia 13 de junho em frente a Caixa 
Econômica Federal das 13h às 16h. 
 

DAS CATEGORIAS: PROVA 6 km 
Masculino                                             Feminino 
Juvenil 16                                            Adulta 18 
Adulto 25                                             Adulta 25 
Adulto 30                                             Pré- Veterana 30 
Pré- Veterano 35                               Veterana 35 
Veterano 40                                        Veterana 40 
Veterano 50                                        Veterana 45 
Veterano 60                                        Veterana 50 acima. 
Veterano 65 
Veterano 70 acima. 

Para efeito de premiação da Equipe a mesma deverá ter no 
mínimo três (03) homens e duas (02) mulheres. Sendo campeã, a 
que somar MENOR número de pontos, conforme classificação dos 
atletas em ambos os naipes (pontuação negativa). 
 

DA PREMIAÇÃO SIMBÓLICA 
 

Receberão troféus: 
Os cinco primeiros atletas de ambos os naipes. 
Os três primeiros atletas de Madre de Deus de ambos os naipes. 
Os 25 no geral na prova de 3 km receberá um Medalhão alusivo 
ao evento, nas duas categorias (masculino e feminino). 
Os campeões das categorias, da prova de 6 km. 
Receberão medalhas de participação, todos que concluírem a 
prova. 
PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA 
 

Exclusiva para a Prova de 6 km. 
Receberão premiação pecuniária em ambos os naipes os cinco 
primeiros, conforme descrição abaixo: 
- 1º Lugar – R$ 1.000,00 
- 2º Lugar – R$ 700,00 
- 3º Lugar - R$ 500,00 
- 4º Lugar – R$ 200,00 
- 5º Lugar – R$ 100,00 
Os três primeiros atletas de Madre de Deus em ambos os naipes 
conforme descrição abaixo: Exclusiva para a Prova de 3 km. 
- 1º Lugar – 01 bicicletas 
- 2º Lugar – 01 tablet 
- 3º Lugar – 01 celular 
 

Premiação EXTRA: 
Os Atletas de ambos os naipes que competirem FANTASIADOS, 
devidamente inscritos no evento e completarem a prova dentro 
do prazo previsto no Regulamento, estarão concorrendo a uma 
premiação extra 01 Bicicleta para cada gênero, sendo os mesmos 
escolhidos pela Coordenação do evento no término da Prova. 
IMPORTANTE: Os casos omissos a este Regulamento serão 
resolvidos pela coordenação Geral Da Prova. 


