
 
 
 
 

2ª CORRIDA DA INTEGRAÇÃO FBA / NATUREZA 

REGULAMENTO 
OBJETIVO 
 

A 1ª CORRIDA DA INTEGRAÇÃO FBA / NATUREZA visa incentivar a prática de 
exercícios físicos, além de propor a integração da sociedade como um todo. 
DA PROVA  
A prova promovida pela Federação Bahiana de Atletismo, tem o apoio da Policia 
Militar da Bahia / Companhia de Polícia de Proteção Ambienta. 
 A prova será a 1ª Etapa do Circuito de Corridas de Rua da Bahia 2015. 
O evento será realizado no dia 26/04/2015 (domingo), terá duas distancias 
distinta, prova oficial com 15 km aberta para atletas de ambos os sexos a partir 
dos 18 anos e a de participação com 05 km prova, aberta para atletas de ambos 
os sexos a partir de 14 anos. 
Os percursos serão os seguintes:  

 Percurso PROVA DE 15 km: Largada logo após a Pista de Skate e o atleta dará 
uma volta completa no Parque Metropolitano de Pituaçu pela ciclovia do Parque. 

 Percurso PROVA DE 05 km: Largada logo após a Pista de Skate sentido inverso 
a prova de 15 Km e o atleta utilizando a ciclovia correrá 2,5 Km e retornará para o 
ponto de largada. 

   Os horários das largadas das provas serão os seguintes: 
 

PROVA DE 15 km (Prova Oficial) 
Às 07h20, largada para o feminino e atletas masculinos 60 anos acima, e às 
07h30 para portadores de necessidades especiais e os demais atletas do sexo 
masculino; 
 

PROVA DE 5 km (Prova de participação) 
Ás 07h35, largada para a todos os atletas independente de sexo; 
O Funil de Chegada será fechado 02h30min após a última largada; 
Serão disponibilizados 04 (quatro) postos de água no percurso. 
Haverá atendimento Médico em toda a prova. 
É obrigatório o uso de camiseta com número de Inscrição fixado e aberto na parte 
da frente do uniforme. 
 

O ATLETA SERÁ DESCLASSIFICADO:  
Se houver troca de número e/ou de senhas, cessão do número para atleta não 
inscrito na prova, invadirem o pelotão de Elite, não entregarem as senhas, 
escaparem antes do tiro 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 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 serão feitas na sede da FBA, situada à Praça Castro Alves s/nº, 

Palácio dos Esportes ACM, 1º andar, Centro, Salvador/BA, das 14h00min às 

18h00min horas de 2ª às 6ª feiras do dia 13 ao dia 23 de abril, ou até completar o 

número máximo de 500 atletas, mediante apresentação do documento de 

identidade, Ficha de inscrição na prova preenchida e o pagamento da taxa de 

inscrição no valor de  R$ 40,00 (quarenta reais) atletas registrados ou 

cadastrados junto a FBA e de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os atletas sem 

registro ou cadastro junto a FBA. 

Para os atletas amparados pelo Estatuto do Idoso o valor será de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) e serão realizadas unicamente na FBA nos dias e horários acima 

citados. 

Haverá também inscrição via internet pelo site www.corridasonline.com.br, 

clicar no link relativo á prova e seguir as orientações.  

O período de inscrições via internet será do dia 11 a 19 de abril de 2015, ou 

completando o limite de 500 inscrições, nesta situação será encerrada antes da 

data prevista neste Regulamento. 

Os valores das inscrições realizadas pela internet serão os seguintes: 

01 - R$48,00 (quarenta e oito reais) para atletas registrados ou cadastrados na 

FBA (documento deve estar dentro do prazo de validade);  

02 - R$58,00 (cinquenta e oito reais) para os atletas sem registro ou cadastro na 

FBA; 

 

 

 

Será obrigatório ao atleta o preenchimento da Ficha de Inscrição onde será 

assinada declaração de que está apto clínico e fisicamente para participar da 

prova. 

Quando o atleta for menor de 18 anos a Ficha deverá ser assinada pelo pai ou 

responsável. 

Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo penalidade oriunda da 

FBA, CBAt ou Federações de outros Estados. 

O Kit Atleta contendo camiseta, número de peito e senhas, serão entregues nos 

dias 24/04 (sexta-feira) das 14:00 às 18:00 horas e no dia 25/04 (sábado) das 

10:00 às 17:00 horas na Federação Bahiana de Atletismo, situada à Praça Castro 

Alves, Palácio dos Esportes s/nº – Centro / Salvador - Bahia. 

Os atletas inscritos via internet deverão ter em mãos o e-mail de confirmação da 

inscrição.  

 

DAS CATEGORIAS 
Masculino                               Feminino 
Juvenil 18  Juvenil 18 

Adulto 20  Adulta 20 

Adulto 25  Adulta 25 

Adulto 30  Adulta 30 

Veterano 35  Veterana 35 

Veterano 40  Veterana 40 

Veterano 45  Veterana 45 

Veterano 50   Veterana 50 

Veterano 55  Veterana 55 

Veterano 60  Veterana 60 

Veterano 65  Veterana 65  
Veterano 70  Veterana 70 anos acima 
Veterano 75 anos acima   
 

DO SEGMENTO ATLETA ESPECIAL  
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
Atletas com deficiência física, visual, intelectual e amputados membros 
superiores; 
Para o segmento atleta especial não haverá divisão por sexo ou faixas etárias. 
Para se determinar a faixa etária levar-se-á em consideração unicamente o 
ano de nascimento do atleta. 
 

DA PREMIAÇÃO PROVA OFICIAL (15 km) 
Receberão Troféu: 
Os três primeiros homens e as três primeiras mulheres na classificação Geral; 
As Equipes Classificadas em 1º, 2º e 3º lugares no Geral; 
As Equipes Classificadas em 1º, 2º e 3º lugares em ambos os sexos; 
Os campeões de Categorias; 
O campeão atleta especial PNE;  
Receberão medalhas diferenciadas: 
Os 2o e 3º das categorias; 
Os 2o e 3o do Segmento Atleta Especial; 
NOTA: Os atletas premiados na classificação Geral, não concorrerão à 
premiação por faixas etárias. 
 

DA PREMIAÇÃO PROVA PARTICIPAÇÃO (5 km) 
Receberão Troféu: 
Os três primeiros homens e as três primeiras mulheres na classificação Geral; 
Não haverá premiação por faixa etária. 
Receberão medalhas de participação todos que concluírem os dois percursos. 
Para efeito de premiação da Equipe a mesma deverá ser filiada ou cadastrada na 
FBA, ter no mínimo 05 (cinco) homens e 03 (três) mulheres sendo campeã a que 
somar MENOR número de pontos, conforme classificação dos atletas (pontuação 
negativa); 
A título de bonificação para as equipes, o campeão de cada categoria deduzirá 
um ponto no somatório da Equipe a qual pertença. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico. 


