
 
  

 
 
 
 

OBJETIVO 
 
A XXXIX CORRIDA TIRADENTES visa incentivar a prática da Atividade Física como meio de saúde e 
socialização, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seus participantes.  
 

DA PROVA  
 

1. A prova promovida pela Polícia Militar da Bahia é realizada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, através do 
Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), com o apoio do COPPM, da 17ª CIPM, Esquadrão Águia, 
Corpo de Bombeiros, SALVAR, SESP, TRANSALVADOR, LIMPURB, Permit e Arbitragem da Federação 
Bahiana de Atletismo. 
2. A prova será realizada no dia 24/04/2016 (domingo), e poderão participar da corrida atletas de ambos os 
sexos, regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da prova. 
3. A prova terá duas distancias distintas 5 e 10 km, com os seguintes horários e percursos: 
Prova Oficial 10 km – Largada às 07h30min em Frente à Vila Policial Militar do Bonfim na Rua Polidório 
Bitencurt, Av. dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Av. Caminho de Areia, largo do 
Papagaio, Av. Porto dos mastros, Av. Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira, Marina da Penha, Igreja da 
Penha, Av. Beira Mar, Ladeira Porto do Bonfim, Baixa do Bonfim, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem, Rua 
Polidório Bitencurt, Vila Policial Militar do Bomfim, Chegada na Área Cívica da Vila Militar. 
 
Prova de Participação 5 km – Largada às 07h40min em Frente à Vila Policial Militar do Bonfim na Rua 
Polidório Bitencurt, Av. dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), Av. Caminho de Areia, Av. 
Beira Mar, Ladeira Porto do Bonfim, Baixa do Bonfim, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem, Rua Polidório 
Bitencurt, Vila Policial Militar do Bomfim, Chegada na Área Cívica da Vila Militar. 
4. O funil de chegada será fechado 09h30min. 
5. No ato da Inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando na ficha de inscrição, o participante, aceita 
todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade pela sua participação no evento de acordo 
com o TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante desse regulamento. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

1 A inscrição da Corrida Tiradentes é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por 
outra. Em situação a ser analisada pela organização, e em até 72 horas da prova, o participante deverá 
comunicar aos organizadores do evento por escrito o motivo da substituição que poderá deferido ou não. 
O atleta não inscrito será responsabilizado por qualquer acidente ou dano que venha a sofrer, isentando o 
atendimento e qualquer responsabilidade da organização da prova. 
2 As inscrições serão realizadas no período de 06 a 20 de abril do corrente ano no Centro de Educação Física e 
Desportos da Polícia Militar da Bahia, situado na Vila Policial Militar do Bomfim das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 horas de segunda a sexta feira e na Federação Baiana de Atletismo situada na Praça Castro Alves, 
Palácio dos Esportes, sala 106, 1º andar Centro / Salvador-Ba das 14:00 às 18:00 horas. 
3 O valor da inscrição da prova será de R$ 50,00 (cinqüenta reais), para o publico em geral, e de R$ 40,00 
(quarenta reais) para os atletas registrados ou cadastrados na Federação Bahiana de Atletismo com documento 
do vinculo dentro do prazo de validade. 
Para o atleta amparado pelo Estatuto do Idoso será cobrado o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
As inscrições dos Policiais Militares e Bombeiros Militares, bem como as cortesias, serão efetivadas mediante a 
doação de 01 (uma) lata de leite em pó (400g). 
A prova de Participação 5km será aberta para atletas com idade a partir dos 14 anos completos no ano de 
2016; 
A prova Oficial 10km será aberta para atletas com idade a partir dos 18 anos completos no ano de 2016; 
4 O número total de participantes da prova será de 1.000 (mil) atletas,  
5 Será vetada a participação de atletas que estejam cumprindo penalidade oriunda da FBA, CBAt ou 
Federações de outros Estados. 

 
 
 
 
6 As inscrições poderão encerrar-se antes da data prevista, caso a quantidade de atletas atinja o número limite 
previsto neste Regulamento. 
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 

O atleta será desclassificado:  

 Se houver troca de numero; 

 Se houver cessão do número para atleta não inscrito na prova; 

 Se largar antes do sinal de Largada; 

 Se for flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 

 Se empurrar, cortar caminho, pegar carona etc.; 

 Se desacatar outros atletas, o publico e Árbitros. 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao Diretor Geral da prova até 30 minutos após a 
divulgação do resultado Oficial. 
 

ENTREGA DE KITS 
 

1. A entrega do kit da corrida acontecerá nos dias 22 e 23/04 (sexta e sábado) na Vila Policial Militar do Bomfim 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min; 
Parágrafo único: O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido 
de participar da prova e perderá direito ao kit. 
2. Não serão entregues kits de corrida no dia e nem após o evento. 
3. O kit de corrida será composto de um número de peito, alfinetes, chip descartável, camiseta em tecido 
tecnológico, sacola e squeeze.  
O Kit somente poderá ser retirado pelo atleta inscrito mediante apresentação do protocolo de inscrição e o RG. 
Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito a disponibilidade no estoque do evento. 
4. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasuras ou 
alterações durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não 
cumprirem esse artigo. 
5. A retirada dos kits por terceiros só poderá ocorrer mediante apresentação de autorização específica para 
esse fim e cópia de documento de identificação do inscrito. 
6. No momento da retirada do kit o inscrito deverá conferir seus dados e número de peito. 
7. Não serão aceitas reclamações cadastrais após da retirada do kit. 
 

DA PREMIAÇÃO 
 

Receberão Troféus em ambas distancias (Prova Oficial de 10 km e de Participação 5 km): 
1. Os cinco primeiros na classificação geral masculino e feminino; 
2. Os cinco primeiros Policiais Militares e Bombeiros Militares Oficiais 
3. Os cinco primeiros Policiais Militares e Bombeiros Militares Praças; 
4. As cinco primeiras Policiais Militares e Bombeiros Militares Oficialas e Praças; 
5. Todos os atletas regularmente inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, receberão 
medalhas de participação; 
6. Não fará jus a medalhas ou brindes atletas que mesmo inscritos, não participarem da prova; 
7. Os atletas que fizerem jus a premiação deverão comparecer ao pódio, logo após anuncio do resultado oficial. 
O atleta que não comparecer quando convocado para a cerimônia de premiação, perderá o direito aos prêmios, 
conforme determinação da organização da prova. 
8. Não haverá premiação para categoria por faixa etária e seguimentos especiais; 
9. O resultado da XXXIX CORRIDA TIRADENTES será informado através e-mail cadastrado no ato da 
inscrição, no prazo de até 48 horas após o término da prova. 
 

XXXIX CORRIDA RÚSTICA TIRADENTES 
REGULAMENTO 


