
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
CORRIDA DA SOLIDARIEDADE: VENCENDO O SEDENTARISMO NO ANIVERSÁRIO DA FIEP 

 
A CORRIDA DA SOLIDARIEDADE: VENCENDO O SEDENTARISMO NO ANIVERSÁRIO DA FIEP é 

alusiva às comemorações dos 64 anos da Federação Internacional de Educação Física no Brasil.  
O evento denominado CORRIDA DA SOLIDARIEDADE VENÇA O SEDENTARISMO NO ANIVERSÁRIO 
DA FIEP – 2013 será composta por UMA prova pedestre, com distância de 07 km, a ser realizado no dia 

25 de agosto de 2013, na cidade de Manaus/AM, tendo a participação de atletas regularmente inscritos 
de ambos os sexos, acontecendo da seguinte forma: 
Largada e chegada, no Estacionamento da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal 
do Amazonas. 

• Horário para Deficientes Visuais e Cadeirantes (Masculino e Feminino), Iniciantes: 7 horas e 30 minutos; 
• Horário para Pelotão Geral (Masculino e Feminino): 7 horas e 45 minutos. 
 
A CORRIDA DA SOLIDARIEDADE VENÇA O SEDENTARISMO NO ANIVERSÁRIO DA FIEP – 2013, 

terá como Regras de competição as Normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da CBAt 
- Confederação Brasileira de Atletismo. 
 
Cadastro e Idade 

Será considerada para efeito de cadastro e apuração de resultados, a idade dos inscritos e participantes 
em 31 de dezembro de 2013, conforme Norma da CBAt. 
 
1 - PARTICIPAÇÃO 
Inscrições Limitadas A 3000 (três mil) ATLETAS (individual 7 km); 
Data de Inscrição: 22 de julho maio a 21 de agosto de 2013. 

Pelo link: https://www.facainscricao.com/ufam/?p=118ef91e13a6f0319fedfa7f34241625. 
 
Taxa de Inscrição: 
Individual - R$ 35,00 até dia 21/08/2013 às 23h59 + 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no ato 

da retirada do kit. 
Grupo (Com no Máximo 04 Pessoas) R$ 25,00 até dia 21/08/2013 às 23h59 + 1 kg de alimento não 

perecível a ser entregue no ato da retirada do kit. 
 
1.1 - CATEGORIAS 
Cadeirantes: Participantes que necessitam, exclusivamente, do uso de cadeira de roda esportiva. 
Portador de Deficiência Visual: Participantes com ausência total ou parcial de visão, que poderão correr 

com guia (OBS: O guia não competirá). 
Iniciantes: Participantes que estão iniciando a prática de atividades físicas. 
Geral: Demais participantes. 
Obs.: A competição não tem idade mínima, desde que, as crianças estejam acompanhadas de seus pais 

ou responsáveis 
 
2 – RETIRADA DO KIT 
Os atletas inscritos receberão o kit do evento no período de 24 de agosto das 10 às 18 horas, na 

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - FEFF da UFAM. 
Os kits serão entregues, apenas, na data acima descrita, mediante apresentação de documentação de 
identidade e recibo de inscrição original e doação de 1 kg de alimento não perecível. 
Os comprovantes serão retidos na entrega/retirada do Kit. 
Não haverá entrega de kits no dia do evento, nem após o mesmo. 

https://www.facainscricao.com/ufam/?p=118ef91e13a6f0319fedfa7f34241625


3 – O KIT DE PARTICIPAÇÃO 

O kit deverá constar de: 01 (uma) sacola plástica, 01 (uma) camiseta da prova, número de identificação e 
brindes (se houver), materiais e folders ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da prova. 
 
4 - O NÚMERO DE PEITO 

O número deverá ser afixado com alfinetes na parte da frente das camisas dos participantes. Ele é 
pessoal e intransferível, não pode ser alterado ou rasurado e servirá como senha aos que precisarem 
utilizar o serviço de guarda volumes. 
 
5 – O PERCURSO 

O percurso da prova será balizado e conhecido no dia do evento.  
 
6 - GUARDA-VOLUME 

Serão colocados à disposição dos Participantes inscritos, guarda-volumes. 
Não é recomendável que sejam deixados objetos de valores nos guarda-volumes (dinheiro, relógios, 
acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, celulares, cheques, cartões de crédito, etc.). 
Os Organizadores não se responsabilizarão por quaisquer objetos deixados no guarda-volumes, por se 
tratar de cortesia. 
 
7 - POSTOS DE HIDRATAÇÃO 

Serão disponibilizados ao longo do percurso, postos de hidratação com água aos participantes e 
convidados. 
 
 
8 - PREMIAÇÃO 

Todos os participantes que concluírem a prova terão direito a uma medalha de participação 
 
 
9 - CLASSIFICAÇÃO GERAL E PREMIAÇÃO 
 
 

CATEGORIA A PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CATEGORIA B PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 600,00 R$ 600,00 

2º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CATEGORIA C PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 600,00 R$ 600,00 

2º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CATEGORIA D PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CATEGORIA E PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CATEGORIA F PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 



CATEGORIA G PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

CLASSIF. CAT H PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Troféu R$ 500,00 R$ 500,00 

2º. Lugar Troféu R$ 400,00 R$ 400,00 

3º. Lugar Troféu R$ 300,00 R$ 300,00 

4º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

5º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 
 

Cadeirantes e 
Deficientes Visuais 

 
PRÊMIO MASCULINO - BÔNUS FEMININO - BÔNUS 

1º. Lugar Medalha R$ 300,00 R$ 300,00 

2º. Lugar Medalha R$ 200,00 R$ 200,00 

3º. Lugar Medalha R$ 100,00 R$ 100,00 

 
PREMIAÇÃO DAS EQUIPES COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS 

 

CLASSIFICAÇÃO PRÊMIO 

1º. Lugar Troféu 

2º. Lugar Troféu 

3º. Lugar Troféu 
 

Obs.: Os (as) cinco primeiros (as) atletas classificados deverão se dirigir ao pódio, após chamada da 

Organização.  
Obs.: Serão premiados os participantes classificados conforme a faixa etária indicada neste regulamento, 

além das equipes com maior número de participantes. 
Obs.: Devido o valor da premiação ocorrer, exclusivamente, em função das Inscrições, o pagamento dos 
prêmios ocorrerá, apenas, mediante o número de inscritos nas categorias: B e C (65 Participantes por 

naipe) – Premiação [R$ 3.200,00 por categoria (Masculino e Feminino)]; A, D, E, F, G e H (60 
Participantes por naipe) – Premiação [R$ 2.800,00 por categoria (Masculino e Feminino)] e; Cadeirantes e 
Deficientes Visuais (25 Participantes por naipe e categoria) – Premiação [R$ 1.200,00 por categoria 
(Masculino e Feminino)]. 
Obs.: Caso sejam inscritos 1500 (mil e quinhentos) participantes, a premiação será garantida em todas as 

categorias e naipes. 
 
10 - FAIXAS ETÁRIAS: 
 

MASCULINO  

CAT. A – 18 a 24 anos; CAT. B – 25 a 31 anos; CAT. C – 32 a 39 anos;  
CAT. D – 40 a 47 anos; CAT. E – 48 a 54 anos; CAT. F – 55 a 62 anos; 
CAT. G – 63 a 69; CAT. H - acima de 70 anos. 
MEDALHAS PERSONALIZADAS do 1º. ao 5º. lugar. 
 

FEMININO  

CAT. A – 18 a 24 anos; CAT. B – 25 a 31 anos; CAT. C – 32 a 39 anos;  
CAT. D – 40 a 47 anos; CAT. E – 48 a 54 anos; CAT. F – 55 a 62 anos; 
CAT. G – 63 a 69; CAT. H - acima de 70 anos. 
MEDALHAS PERSONALIZADAS do 1º. ao 5º. lugar. 
 
11 - ORIENTAÇÕES GERAIS 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento médico e ambulância. O atendimento 
médico de retaguarda será efetuado na rede pública. 
Haverá banheiros químicos disponíveis aos participantes e convidados. 
Durante o percurso das provas, o participante deverá manter-se atento ao fluxo e a sinalização do staff do 
local.  
O participante deverá evitar correr próximo aos limites laterais do percurso, evitando tropeços no meio-fio 
ou objetos de segurança e demarcação. 
O inscrito deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro dos limites impostos pela 
sinalização ao longo do percurso e evitar acidentes com veículos fora destes limites. 
A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá árbitros, fiscais e staffs para a 
orientação e fiscalização dos participantes. 
Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores, apoiadores e 
empresas participantes, de nenhum valor correspondente a danos a equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 



materiais ou prejuízos materiais que por ventura os inscritos venham a sofrer durante a participação da 
prova. 
Recomendamos avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico aos participantes. 
Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, a não ser por parte dos 
membros da Organização. 
Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até 30 minutos 
após a divulgação. 
Ao participar da competição, o (a) inscrito (a) assume a responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita 
o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado 
de saúde e da necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar suas reais condições de 
participação. 
Ao participar do evento, o (a) inscrito (a) outorga permissão irrevogável a organização e seus 
concessionários, todos os direitos de utilização de imagem, voz e semelhança, inclusive direito de arena, 
para finalidades legítimas e promocionais e em conexão com qualquer meio de comunicação e 
propaganda, assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas via: e-mails, cartas, 
torpedos SMS, e por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 
transmissão para a prova, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao evento, sendo 
conhecedor de seu formato e execução. 
Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 
vandalismo e/ou motivos de força maior, tais como ventos e chuvas fortes, que possam prejudicar o 
deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, com sérios riscos a integridade física dos 
participantes. 
A Coordenação indicará locais para montagem de tendas de assessorias / treinadores / equipes conforme 
a disponibilidade de espaços na área do evento. 
A montagem das tendas deverá ser realizada no dia 24/08/2013, a partir das 16 horas.  
Não será permitida a montagem de tendas e estruturas no dia 25/08/2013 – dia do evento. 
Em caso de necessidade técnica ou exigências públicas, a Organização poderá solicitar o remanejamento 
ou retirada das tendas. 
A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas é única e exclusiva das 
assessorias, treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a Coordenação de qualquer 
responsabilidade.  
Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, a Organização poderá solicitar que as 
assessorias / treinadores / equipes retirem sua (s) tenda(s). 
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 
soberana, não cabendo recursos a estas decisões. 
 
12 - DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado o participante que: 
- Não cumprir rigorosamente o percurso; 
- Dificultar a ação de outros concorrentes; 
- Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva; 
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares; 
- Desrespeitar qualquer norma deste regulamento. 
 
13 - ORGANIZAÇÃO 

A organização da prova salienta que é obrigatório aos atletas participantes o conhecimento do 
Regulamento da CORRIDA DA SOLIDARIEDADE: VENCENDO O SEDENTARISMO NO ANIVERSÁRIO 
DA FIEP. 

 
14 - DÚVIDAS E SUPORTE 

Informações relacionadas ao evento entre em contato com: 
E-mail: gmafe@gmafe.com.br  
Dúvidas relacionadas às inscrições, fale com: 
E-mail: gmafe@gmafe.com.br  
 
IMPORTANTE 
A GMAFE apoia a organização do evento nas inscrições online. Não se responsabiliza pelos 
acontecimentos que venham a ocorrer antes ou após a realização do evento. 
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