
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
A XV CORRIDA DO FOGO visa incentivar a prática de exercícios 
físicos, além do fortalecimento do binômio Polícia Militar/Corpo de 
Bombeiro/Comunidade. 

  
DA PROVA  
 
A prova promovida pela Policia Militar da Bahia/Corpo de Bombeiros e 
coordenada pelo DE/CEFD, tem o apoio do COPPM, COPBM, CPE, 
CPRC-A Esquadrão Águia, 26 e 35ª CIPM, SALVAR, Transalvador, 
Guarda Municipal, SMEL, SESP, LIMPURB, SUMAC e COEL. A prova 
terá Arbitragem e Permit da Federação Bahiana de Atletismo. 
A prova será aberta para atletas de ambos os sexos a partir dos 18 
anos. A largada será dada às 07h30 para o feminino e categorias do 
masculino acima de 60 anos para as demais categorias do masculino e 
seguimento portadores de necessidades especiais a largada será às 
07h40, no dia 08/07/2012 (domingo). O Funil de Chegada será fechado 
1 hora após a segunda largada; 
A prova terá 6,7Km, medidos oficialmente, com os seguintes percursos:  
Largada na Av. ACM em frente ao Comando do Corpo de Bombeiros, 
Via marginal da Av. ACM (da Igreja Universal até a Comercial Ramos), 
Ladeira Cruz da Redenção, Av. D. João VI, Rua Odilon Moraes, Av. 
Mario Leal Ferreira (Bonocô), Av. ACM e chegada dentro do Quartel do 
Comando do Corpo de Bombeiros. 
Haverá 02 (três) postos de água no percurso, dispostos a cada 2,5Km, 
bem como atendimento Médico em toda a prova,. 
È 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 numero e/ou de senhas, cessão do número para 
atleta não inscrito na prova, invadirem o pelotão de Elite, não 
entregarem as senhas, 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, 
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 18 a 29/06 das 14 às 18h, mediante pagamento da taxa de 
R$ 20,00 (vinte reais) para atletas Federados ou Cadastrados e R$ 
30,00 (trinta reais) para atletas sem vínculo com a FBA.  Para Militares 
e Policiais Militares, as inscrições deverão ser feitas na Vila Policial 
Militar do Bonfim, DE/CEFD, mediante a doação de 2 kg (dois quilos) 
de alimento não perecível (exceto sal). 
O Kit do atleta, contendo camisa, numeração e senha, será entregue no 
Quartel do Corpo de Bombeiros situado na Av. ACM em frente ao 
DETRAN do dia 05 ao dia 07 de julho das 08h00min às 17h00min 
horas. 
As inscrições poderão encerrar-se antes da data prevista caso atinja o 
número limite de 500 (quinhentos) atletas. 
Será obrigatório apresentação do documento de identidade e o 
preenchimento da ficha de Inscrição, onde será assinada declaração de 
que estão aptos clinica e fisicamente para participar da prova. 
Será vetada a participação de atletas que estejam cumprindo 
penalidade oriunda da FBA, CBAt ou Federações de outros Estados. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DAS CATEGORIAS  
   
          Masculino                                               Feminino                           
Juvenil 18  Juvenil 18 
Adulto 20  Adulta 20 
Adulto 25  Adulta 25 
Adulto 30  Veterana 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 acima 
Veterano 70   
Veterano 75 acima   
 
SEGUIMENTO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
Atletas com deficiência física visual sem guia e deficientes intelectuais 
(não enquadrado como cadeirantes); 
Para o seguimento atleta especial não haverá divisão por sexo ou 
faixas etárias. 
 
SEGUIMENTO ATLETA MILITAR PM MASCULINO E FEMINIMO  
 

OFICIAIS PRAÇAS OFICIALA / PRAÇAS 
Oficial PM 18 Praça PM 18 Oficiala / Praça PM 18 a 29 
Oficial PM 30 Praça PM 30 Oficiala / Praça PM 30 a 39  
Oficial PM 35 Praça PM 35 Oficiala / Praça PM 40 acima 
Oficial PM 40 Praça PM 40  
Oficial PM 45 Praça PM 45  
Oficial PM 50  Praça PM 50 acima  
Oficial PM 60 acima   
Aluno Oficial PM Faixa etária única – masculina 
Aluno Oficial PM Faixa etária única – feminina 
Para se determinar a faixa etária levar-se-á em con sideração 
unicamente o ano de nascimento do atleta. 
 
DA PREMIAÇÃO  
 
Receberão Troféu: 
Os três primeiros em ambos os naipes na Classificação Geral; 
Os três primeiros em ambos os naipes Bombeiros PM; 
Os três primeiros em ambos os naipes Militares (PM); 
Os campeões de Categorias Civis;  
Os campeões de Categorias Policiais Militares;  
O campeão atleta especial PNE;  
Receberão medalhas diferenciadas : 
Os 2o e 3º das categorias civis; 
Os 2o e 3o do Seguimento Atleta Especial PNE; 
Os 2º e 3º das categorias Militares. 
 
PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA 
Receberão R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 
500,00 (quinhentos reais), respectivamente, os três primeiros atletas na 
classificação Geral em ambos os naipes.  
Receberão R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 200,00 (duzentos reais) e 
R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, os três primeiros em ambos 
os naipes, no seguimento Militares PM. 
 
NOTA:  Os atletas premiados na classificação Geral, exceto os Militares 
PM 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 a prova. 
Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Direção 
Geral da prova. 
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