
XXX CORRIDA DO ÁGUIA - 2015 

REGULAMENTO 
 
 
OBJETIVO 
 

A XXX CORRIDA DO ÁGUIA visa incentivar a prática de exercícios físicos, além do 
fortalecimento do binômio Polícia Militar/Comunidade. 
  

DA PROVA  
 

A prova promovida pela Policia Militar da Bahia/Esquadrão de Motociclistas Águia, 
tem o apoio do COPPM, COPBM, CPE, CPRC-A, 11ª, 12ª e 41ª CIPM, SALVAR, 
TRANSALVADOR, Guarda Municipal, Diretoria de Esportes, SESP e LIMPURB. 
A prova terá Arbitragem e Permit da Federação Bahiana de Atletismo. 
O evento será realizado no dia 13/09/2015 (domingo), terá duas distâncias distintas, 
prova oficial com 11 km e prova de participação de 05 km, será aberta para atletas de 
ambos os sexos a partir dos 18 anos, para a prova oficia, l e de 16 anos para prova 
de participação. 
Os percursos serão os seguintes:  
 

Percurso PROVA DE 11 km: Largada na Av. Ademar de Barros, em frente ao 
Campus UFBA, Av. Oceânica (Cristo da Barra, Hotel San Marino), Rua Dr. Artur 
Neiva, Av. Centenário, Praça Reis Católicos, Av. Reitor Miguel Calmon, Av. Anita 
Garibaldi, Rua Bartolomeu Gusmão, Av. Oceânica, Av. Ademar de Barros, Ladeira do 
Zoológico, Rua do Corte Grande chegando ao ninho das Águias no Alto de Ondina. 
 

Percurso PROVA DE 05 km: Largada na Av. Ademar de Barros, em frente ao 
Campus da UFBA, seguindo em direção a Av. Anita Garibaldi, Rua Bartolomeu 
Gusmão, Av. Oceânica, Av. Ademar de Barros, Ladeira do Zoológico, Rua do Corte 
Grande chegando ao ninho das Águias no Alto de Ondina. 
 

Os horários de largadas serão os seguintes: 
 

PROVA DE 11 km (Prova Oficial) 
 

A largada será às 07h30, todos os atletas independente de sexo ou seguimento; 
 

PROVA DE 5 km (Prova de participação) 
 

A largada será às 07h35, largada para todos os atletas independente de sexo; 
 

O Funil de Chegada será fechado 01h30min após a segunda largada da prova oficial; 
Serão disponibilizados 04 (quatro) postos de água no percurso, dispostos a cada 2,5 
Km da prova. 
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, cessão do número para atleta não inscrito na prova, 
invadirem o pelotão de Elite, escaparem antes do sinal de Largada, forem flagrados 
recebendo ajuda de qualquer natureza, empurrar, cortar caminho, pegar carona etc., 
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. 
 

LOCAL DAS INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão feitas na sede da FBA situada à Praça Castro Alves s/nº, Palácio 
dos Esportes, sala 106, 1º andar, Centro Salvador – Bahia, de 11/08 a 03/09/2015 
das 14 às 18h, mediante pagamento da taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) para 
atletas Federados ou Cadastrados e R$ 50,00 (cinquenta reais) para atletas sem 
vínculo com a FBA.  Para Militares, cortesias e Policiais Militares, as inscrições 
deverão ser feitas na sede do Esquadrão de Motociclistas Águia, no período de 10 a 
28/08 mediante entrega da Ficha de inscrição devidamente preenchida e a doação 
de 800 gr. De Leite em Pó. 
 

INSCRIÇÃO VIA INTERNET: Será realizado no período de 10/08 a 30/08, o atleta 
deverá acessar o site www.corridasonline.com.br clicar no link relativo à prova e 
seguir as orientações. As inscrições pelo site terão valores diferenciados das 
inscrições realizadas na FBA, que serão os seguintes: R$48,00 (quarenta e oito 
reais) para atleta registrado ou cadastrado na FBA e R$58,00 (cinquenta e oito reais) 
para atletas sem registro ou cadastro na FBA.  
As inscrições poderão encerrar-se antes do período previsto caso atinja o número 
limite de 700 (setecentos) atletas. 
 

Para os atletas amparados pelo Estatuto do Idoso a taxa de inscrição será no valor 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e será realizada de forma presencial na FBA no 
período de 25/05 a 12/06, no horário de funcionamento da FBA das 14h00min às 
18h00min. Será obrigatório apresentação do documento de identidade e o  
 

 
 
preenchimento da ficha de inscrição, onde será declarado estar o participante apto 
clinica e fisicamente para participara da prova. 
O Kit atleta contendo camiseta, número do peito e chip será entregues nos dias 11/09 
(sexta-feira) das 14h00 às 18h00 e no dia 12/09 (sábado) das 10h00 às 17h00 na 
Federação Bahiana de Atletismo, situado na Praça Castro Alves, Palácio dos 
Esportes, s/nº Centro Salvador Bahia. 
 

DAS CATEGORIAS CIVIS 
 

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 acima 
Veterano 75 acima   
 

DO SEGUIMENTO ATLETA ESPECIAL 
 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
 

Atletas com deficiência física, visual e ou intelectual; 
Para o seguimento atleta especial não haverá divisão por sexo ou faixas etárias. 
 

CATEGORIAS SEGUIMENTO ATLETA MILITAR PM/BM 
 

OFICIAIS MASC PRAÇAS MASC OFICIALAS/ PRAÇAS FEM. 

Oficial PM/BM 18 a 29 Praça PM/BM 18 a 29 Oficialas/Praça PM/BM 18 a 29 

Oficial PM/BM 30 a 39 Praça PM/BM 30 a 39 Oficialas/Praça PM/BM 30 a 39 

Oficial PM/BM 40 acima Praça PM/BM 40 acima Oficialas/Praça PM/BM 40 acima 

Aluno Oficial PM/BM Faixa etária única – masculina 

Aluna Oficiala PM/BM Faixa etária única – feminina 

Para se determinar a faixa etária levar-se-á em consideração unicamente o ano 
de nascimento do atleta. 
 

DA PREMIAÇÃO PROVA OFICIAL (11 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 naipes; 
Os três primeiros de ambos os naipes Militares PM/BM; 
Os três primeiros Militares do Esquadrão Águia; 
Os campeões de Categorias Civis; 
Os campeões de Categorias do Seguimento atleta Militar PM/BM;  
O campeão atleta especial;  
 

NOTA: Os atletas premiados na classificação Geral, não concorrerão à premiação 
por faixas etárias. 
Os atletas premiados na classificação Geral Militar não concorrerão à premiação nas 
faixas etárias militares. 
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. 
 

Receberão medalhas diferenciadas: 
Os 2o e 3º das Categorias Civis; 
Os 2o e 3o do Seguimento Atleta Especial; 
Os 2º e 3º das Categorias Seguimento atleta PM/BM; 
 

DA PREMIAÇÃO PROVA PARTICIPAÇÃO (5 km) 
Receberão Troféu: 
Os três primeiros homens e as três primeiras mulheres na classificação Geral; 
Para a prova de participação 5 km não haverá premiação por faixa etária. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico da FBA

 




