
35ª CORRIDA RÚSTICA RIACHUELO 
 

11 de junho de 2017 

REGULAMENTO 
 

 
OBJETIVO 
 

A 35ª CORRIDA RÚSTICA RIACHUELO faz parte das comemorações do 
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e visa reforçar os laços de amizade 
da Marinha do Brasil com a sociedade civil soteropolitana, tendo a atividade 
esportiva como meio de expressão. 
 

DA PROVA 
 

A prova promovida pela Marinha do Brasil / Comando do 2º Distrito Naval, faz 
parte do CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DA BAHIA 2017 e tem o apoio 
da Prefeitura do Salvador, Policia Militar da Bahia, Esq. de Motociclistas Águia 
e 11ª CIPM, com Permit, Direção Técnica e Arbitragem da Federação Baiana 
de Atletismo.  
Haverá duas provas, em distâncias diferentes: uma de 10 km (Prova oficial) e 
outra de 5 km (Prova de participação). 
Para a prova de participação não haverá classificação ou premiação nas 
categorias (faixas etárias). 
O evento será realizado no dia 11 de junho de 2017, com largada da prova 
principal 10 km às 07h00 para os cadeirantes; às 07h10 para o masculino e às 
07h20 para a prova de participação 5 km. O Funil de Chegada será fechado 1 
hora e trinta minutos após a última largada; 
A prova oficial 10 km terá o seguinte percurso: Largada: Farol da Barra, 
seguindo pela Av. Oceânica, Cristo da Barra, Praia da Paciência, retornando na 
Praça Colombo, Av. Oceânica, Praia da Paciência, Ondina e Cristo da Barra, 
com chegada no Farol da Barra. 
A prova de participação 5 km terá largada do Farol da Barra, seguindo até 
Ondina e retornando em frente ao Posto de combustível para o mesmo local da 
largada. 
Haverá atendimento médico, posto de hidratação e de controle no percurso e 
na chegada da prova. 
É obrigatório o uso de camiseta com número de inscrição fixado e aberto na 
parte da frente do uniforme. 
O atleta será desclassificado quando: 
Trocar ou ceder o número para atleta não inscrito na prova; invadir o Pelotão de 
Elite; escapar antes do sinal de largada; for flagrado recebendo ajuda de 
qualquer natureza; empurrar, cortar caminho, pegar carona etc.; e desacatar 
outros atletas, o público ou os árbitros. 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feita 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 
 

Serão disponibilizadas 1.500 inscrições, sendo 500 efetuadas pelo 2º Distrito 
Naval no período de 08 a 26 de maio, 500 pelo site www.corridasonline.com.br 
no período de 08 a 21 de maio e cujos valores serão os seguintes: 
01 - R$ 60,00 (sessenta reais) para atletas registrados ou cadastrados na FBA; 
02 - R$ 70,00 (setenta reais) para os atletas sem registro ou cadastro na FBA; 
03 – R$ 40,00 (quarenta reais) atletas amparados pelo Estatuto do Idoso; 
Na FBA serão disponibilizadas 500 inscrições que poderão ser feitas no 
período de 08 a 31 de maio no horário de expediente da Federação das 
14h00min às 18h00min horas e cujos valores serão os seguintes: 
01 - R$ 50,00 (cinquenta reais) para atletas registrados ou cadastrados na FBA; 
02 - R$ 60,00 (sessenta reais) para os atletas sem registro ou cadastro na FBA; 
03 – R$ 30,00 (trinta reais) atletas amparados pelo Estatuto do Idoso; 
As inscrições poderão ser encerradas antes das datas previstas caso atinja o 
numero máximo de inscrições previstas (1.500) englobando as duas distancias 
previstas da prova. 
Será obrigatório ao atleta o preenchimento da Ficha de Inscrição onde será 
assinada declaração de ter conhecimento do regulamento e 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, numero de peito e chip, serão entregues nos 
dias 09/06 (sexta-feira) das 14h00min às 18h00min horas e no dia 10/06 
(sábado) das 10h00min às 17h00min 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 PROVA OFICIAL 10 km 
              MASCULINA                          FEMININA 

Juvenil 18 Juvenil 18 

Adulto 20 Adulta 20 

Adulto 25 Adulta 25 

Adulto 30 Adulta 30 

Pré Veterano 35 Pré 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   

Veterano 80 anos acima  
 

SEGIMENTO ATLETA ESPECIAL (categoria e gênero único) 
Dois seguimentos para Cadeirantes:  
01 - Cadeira Tradicional 
02 - Cadeira Especial Triciclo 
Hum seguimento para os Portadores de Necessidades Especiais - PNE: 
Agrupando mental, visual e amputados membros superiores.  
A criação do SEGIMENTO ATLETA ESPECIAL tem por objetivo a inclusão 
social não sendo observadas as normas e Regras previstas para o para 
desporto Paralimpico.  
NOTA: Na prova de 5 km (Prova de participação) não serão mensurados 
resultados por categorias e seguimentos. 
 

 DA PREMIAÇÃO SIMBÓLICA 
 

Receberão troféus: 
Os 05 (cinco) primeiros colocados na Classificação Geral, de ambos os sexos, 
na prova de Participação 5 km. 
Os 03 (três) primeiros colocados na Classificação Geral, de ambos os sexos, 
na prova Oficial 10 km. 
O primeiro Lugar Geral masculino Militar da Marinha, na prova de 10 km. 
O primeiro Lugar Geral feminino Militar da Marinha, na prova de 10 km. 
O primeiro Lugar Geral Servidor Civil da Marinha, na prova de 10 km. 
Campeões de Categorias, na prova de 10 km. 
Campeões do Seguimento Especial, na prova de 10 km. 
As Equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugar no Geral, na prova de 10 km. 
As Equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, em ambos os generos, na prova 
de 10 km. 
 

RECEBERÃO MEDALHAS DE CLASSIFICAÇÃO: 
 

Os classificados em 2º e 3º lugares, nas Categorias e nos Seguimentos 
Especiais. 
 

RECEBERÃO MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO: 
 

Todos que concluírem a prova. 
 

  DA PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA PROVA OFICIAL 10 km  

 

1º Lugar Geral masculino e feminino  R$ 1.000,00 

2º Lugar Geral masculino e feminino R$ 600,00 

3º Lugar Geral masculino e feminino R$ 400,00 

1º Lugar Militar da Marinha masculino e feminino R$ 200,00 

1º Lugar Servidor Civil da Marinha masculino e feminino R$ 200,00 

1º Lugar Portador Necessidades Especiais R$ 200,00 

1º Lugar Cadeira Tradicional  R$ 200,00 

1º Lugar Cadeira Triciclo  R$ 200,00 

1º Lugar de Categorias R$ 200,00 

Os atletas premiados na Classificação Geral não entrarão na premiação 
por categoria, exceto os Militares da Marinha. 
 

Para efeito de premiação da equipe, a mesma deverá ter o mínimo de 05 
homens e 03 mulheres, sendo Campeã a que obtiver menor número de pontos 
na soma das classificações dos atletas masculino e feminino, separadamente. 
Os casos omissos a este Regulamento serão decididos pela Direção da prova. 

 

http://www.corridasonline.com.br/

