
 

25ª CORRIDA DA PEDRA – 2014 
REGULAMENTO 

 

 
OBJETIVO 
Incentivar a prática de atividades físicas como meio de saúde e de socialização sobre tudo aos moradores da 
comunidade do Nordeste de Amaralina, bem como usar a pratica esportiva como forma de alavancar ação 
social com os atletas da Assessoria Esportiva Peformance e os párocos da Paróquia Cristo Redentor, com a 
doação de leite para família carentes da comunidade. 
 
DA PROVA 
A prova, promovida pela Paróquia Cristo Redentor em parceria com a Federação Bahiana de Atletismo e a 
Assessoria Pefornance, será aberta para atletas de ambos os sexos, a partir dos 16 anos de idade. 
A Largada acontecerá às 07h30min do dia 14/12/14 (domingo) e o Funil de Chegada será fechado uma hora 
e meia após a largada. 
A prova terá aproximadamente 4,8 km, com o seguinte percurso: 
Largada em frente a CEASA do Rio Vermelho na Avenida Juracy Magalhães em direção ao Iguatemi, Av. 
Antonio Carlos Magalhães, retornando em frente ao Hiper Posto em direção ao Rio Vermelho chegando em 
frente a CEASA mesmo local da largada. 
Haverá posto de hidratação no percurso e na chegada. 
É obrigatório o uso de camiseta com o número de Inscrição fixado e aberto na parte da frente do uniforme. 
O atleta será desclassificado: 
1. Quando houver troca de número e/ou de senhas; 
2. Ceder o número para atleta não inscrito na prova; 
3. Escapar antes da Largada; 
4. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
5. Empurrar, cortar caminho; 
6. Correr fora do percurso especificado nesse regulamento; 
7. Ultrapassar dentro do Funil de chegada; 
8. Desacatar outros atletas, o público e árbitros. 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao Diretor 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 serão feitas: 
Na sede da Federação Bahiana de Atletismo, situada à Praça Castro Alves s/nº, Palácio dos Esportes 
ACM, 1º andar, Centro, Salvador/Ba, do 04 ao dia 11 de dezembro de 2014, ou completando o numero de 
200 atletas, das 14:00 às 18:00, mediante apresentação do documento de identidade, preenchimento da 
Ficha de inscrição da prova e o pagamento da taxa de inscrição no valor de  R$ 20,00 (vinte reais) e a doação 
de uma lata de leite em pó. 
Para o atleta amparado pelo estatuto do idoso o valor será de R$ 10,00 (dez reais) e a doação de uma lata de 
leite em pó. 
O atleta menor de 18 anos a Ficha de inscrição deverá ser assinada pelo pai ou responsável; 
As camiseta, número de peito e senhas serão entregues no dia da prova das 06:00 às 07:00 horas no local de 
largada da prova. 
Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo penalidade oriunda da FBA, CBAt ou Federações 
de outros Estados. 
 
DA PREMIAÇÃO 
Receberá Troféu: 
Os 05 (cinco) primeiros em ambos os gêneros na classificação Geral; 
Os 03 (três) primeiros moradores do Nordeste de Amaralina em ambos os gêneros na classificação Geral; 
Receberão medalhas de participação todos que concluírem a prova. 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral da Prova. 


