
 
 

 
 

 

1ª CORRIDA DIA MUNICIPAL DO ATLETISMO 

REGULAMENTO 
OBJETIVO 
 

A 1ª CORRIDA DIA MUNICIPAL DO ATLETISMO, trata-se de uma 

corrida rústica a ser realizada no dia 11 de outubro de 2015 e tem 

como objetivo principal ratificar as comemorações do dia Municipal do 

Atletismo na cidade de Salvador instituído pela Lei Municipal de nº 

8.644/2014 além de incentivar a prática da atividade física como meio 

de promoção de saúde e socialização promovendo a integração da 

sociedade soteropolitana na busca de uma melhor qualidade de vida 

e na construção de uma sociedade consciente e igualitária. 
 

DA PROVA  
A prova promovida pela Federação Bahiana de Atletismo, tem o apoio 
do Governo do Estado da Bahia / SUDESB, Prefeitura Municipal de 
Salvador / Diretoria de Esportes / TRANSALVADOR / Guarda 
Municipal e Policia Militar da Bahia, Instituto Cidadania Suburbana, 
ASSUFBA, SINTRACON e do Sindicato dos Metalúrgicos. 
O evento será realizado no dia 11/10/2015 (domingo), com largada às 
07h30min com percurso de aproximadamente 6,5 km e será aberta 
para atletas de ambos os sexos a partir dos 16 anos. 
O percurso será o seguinte:  
Largada na Praça da Revolução em Periperi, seguindo pela Avenida 

Afrânio Peixoto sentido Paripe, passando pelo Supermercado Todo 

Dia, retornando na rotatória do Condomínio Edifício D. João VI 

situado à Rua Almirante Tamandaré, Av. Afrânio Peixoto sentido 

Periperi chegando à Praça da Revolução no mesmo local da largada. 

O Funil de Chegada será fechado 01h10min após a largada; 
Será disponibilizado 01 (hum) posto 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, 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. 
 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas pelo participante, mediante doação de 01  

(huma) lata de leite em pó na sede da FBA situada à Praça Castro 

Alves s/nº, Palácio dos Esportes, sala 106, 1º andar, Centro Salvador 

– Bahia, de 21/09 a 09/10/2015 das 14 às 18h. de segunda às sextas 

feiras e na Casa do Trabalhador na Rua Dr. Almáchio Vasconcelos, 

Periperi das 09h00 às 17h00. 

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, bem como a apresentação do documento de 

identidade. 

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

pelo pai ou responsável. 

 

 
O Kit atleta contendo camiseta, número do peito e senhas de controle 

serão entregue nos dias 09/10 (sexta-feira) das 09h00 às 17h00 e no 

dia 10/10 (sábado) das 10h00 às 17h00 na Casa do Trabalhador, 

situada à Rua Dr. Almáchio Vasconcelos, Periperi, próximo a Praça 

do Sol. 

Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo penalidade 

oriunda da FBA, CBAt ou Federações de outros Estados. 
 

DAS CATEGORIAS 
 

Masculino Feminino 
Juvenil 16 Juvenil 16 
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  
Os Campeões do seguimento Atleta Especial (Cadeirante Cadeira 

Triciclo, Cadeira Tradicional e os PNE (Deficientes: Mental, visual 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 SIMBOLICA  
Receberão Troféu: 
Os três primeiros homens e as três primeiras mulheres na 
classificação Geral; 
Os campeões de Categorias; 
O campeão atleta especial PNE;  
Receberão medalhas de Classificação: 
Os 2o e 3º classificados em cada categoria; 
Os 2o e 3o classificados de cada Seguimento Atleta Especial; 
NOTA: Os atletas premiados na classificação Geral, não concorrerão 
à premiação por faixas etárias. 
 

DA PREMIAÇÃO PECUNIARIA  
A premiação pecuniária será a seguinte: 

1º lugar na Classificação Geral, em ambos os naipes R$ 300,00. 

2º lugar na Classificação Geral, em ambos os naipes R$ 200,00. 

3º lugar na Classificação Geral, em ambos os naipes R$ 100,00. 

O campeão de cada segmento especial R$ 50,00. 
 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Técnico. 
 


