
         CORRIDA VERÃO DE FEIRA DE SANTANA 
                       R E G U L A M E N T O 

 
 

OBJETIVO: 

A Corrida Verão de Feira de Santana, visa incentivar a prática 
de exercícios físicos, além de propor a integração da sociedade 
como um todo. 
 

DA PROVA: 
A prova é promovida pela Associação Feirense de Atletas 
Corredores - AFAC tem o apoio Policia Militar, SMT, Secretaria 
Municipal de Cultura Esporte e Lazer, Guarda Municipal, 
SEPREV. Permit e arbitragem da Federação Bahiana de 
Atletismo. 
O evento será realizado no dia 25/02/2018 (domingo), terá a 
distancia de 05 e10 Km, e será aberta para atletas de ambos os 
gêneros a partir dos 15 anos. 
 

PERCURSO: 
O percurso da prova terá 05 e 10 km com largada na Avenida. 
Noide Cerqueira frente ao colégio Asas, retornando pela mesma 
avenida. 
A largada será às 08h00min horas para o feminino e atletas 
masculinos acima de 60 anos e às 08h10min horas para os 
demais atletas. 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
O atleta será desclassificado, se houver troca de número chip e 
/ou senha, cessão de 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, desacatar atletas, 
público, organizadores e árbitros. 
O atleta deverá estar na largada, com pelo menos meia hora de 
antecedência da 1ª largada da prova. 
O atleta que não retirar seu Kit (número de peito, senha e ou chip 
e camiseta) na data e horários indicados, ficará impedido de 
participar da prova e perderá o direito ao Kit de corrida; Na 
retirada do Kit o atleta deverá observar se os dados contidos na 
etiqueta estão corretos e em caso de alguma correção comunicar 
imediatamente a organização do evento. Não haverá entrega do 
kit no dia da prova 
 

DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer na Rua Estados Unidos nº 37 ao lado do 
Colégio Acesso e na Federação Bahiana de Atletismo na Praça 
Castro Alves – Ed. Palácio dos Esportes – Salvador, fone (071) 
3322 3865, no horário de expediente das 14h00min às 18h00min 
horas de 2ª às 6ª feiras de 05/01/2018 até 20/02/2018, mediante 
apresentação do documento de identidade, preenchimento da 
ficha de inscrição da prova e do pagamento da taxa de inscrição.  
Os valores serão os seguintes:  

 R$ 60,00 para atletas sem registrados ou cadastrados na 
FBA; 

 R$ 50,00 para atletas registrados ou cadastrados na FBA 
(documento dentro do prazo de validade); 

 R$ 30,00 para atletas amparados pelo Estatuto do idoso; 
E pela internet pelo site www.newtimecronometragem.com no 

período de 05/01/2018 até 20/02/2018. 

O kit do atleta contendo, número, camiseta, chip, será entregue 

nos dias 23 e 24/02 na Secretaria Municipal de Cultura Esporte e 

Lazer, situada à Rua Estados Unidos nº 37 – Karilandia, Feira de 

Santana. 

DAS CATEGORIAS PROVA DE 10 km: 
 

Masculino Feminino 
Juvenil 15 a 19 anos Juvenil 15 a 19 anos 
Adulto 20 a 24 anos Adulta 20 a 24 anos 
Adulto 25 a 29 anos Adulta 25 a 29 anos 
Adulto 30 a 34 anos Adulta 30 a 34 anos 
Adulto 35 a 39 anos Pré Veterana 35 a 39 anos 
Veterano 40 a 44 anos Veterana 40 a 44 anos 
Veterano 45 a 49 anos Veterana 45 a 49 anos 
Veterano 50 a 54 anos Veterana 50 a 54 anos 
Veterano 55 a 59 anos Veterana 55 a 59 anos 
Veterano 60 a 64 anos Veterana 60 a 64 anos 
Veterano 65 a 69 anos Veterana 65 anos acima 
Veterano 70 a 74 anos  
Veterano 75 anos acima  
 

DA PREMIAÇÃO: 
Receberão troféus: Os três primeiros de ambos os gêneros na 
classificação gera; e os campeões das categorias na prova 
Oficial 10 km. 
Receberão troféus: Três primeiros classificados de ambos os 
sexos na Prova de 05 km, não haverá premiação nas categorias. 
Receberá medalha de participação todos os que completarem a 
prova no tempo previsto no regulamento. Os atletas premiados 
na classificação geral, não entrarão na premiação por categoria. 
 

PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA DOS 10 km em para ambos os 
naipes; 
1º Lugar geral - R$ 800,00 
2º Lugar geral - R$ 500,00 
3º Lugar geral - R$ 300,00 
 

PREMIAÇÃO NAS CATEGORIAS PROVA de 10 km; 
1º Lugar troféu 
 

BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA PROVA de 10 km para o 
ATLETA DA CIDADE (residente) de ambos os sexos; 
1º Lugar.......................R$ 300,00 
 

PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA 05 km para ambos os naipes; 
1º Lugar Geral - R$ 200,00 
  
Observação – Os atletas que tiverem seus nomes chamados 
para a premiação deverão encaminhar-se imediatamente ao 
pódio para entrega dos prêmios, com apresentação de 
documento de identidade original com foto. 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
A organização poderá a seu critério, incluir algum tipo de 
premiação ou participação especial. 
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização 
da prova – Federação Bahiana de Atletismo pelo e-mail: 
ba@cbat.org.br -  fone – 71-3322 3865 ou pela AFAC e-mail 
afacrocha@oi.com.br – Fones (075) 99199 1560 ou 988312406. 
As duvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas 
pela comissão organizadora e Direção Geral da prova de forma 
soberana, não cabendo recursos as decisões tomadas. 
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