REGULAMENTO

OBJETIVO:
Incentivar a prática de exercícios físicos como meio de Saúde e de Socialização.
DA PROVA:
A prova, promovida pela Federação Pernambucana de Atletismo, será aberta para atletas cadastrados ou não na
FBA com PERMIT e Arbitragem da Federação Baiana de Atletismo. Poderão se inscrever atletas de ambos os sexos,
a partir dos 18 anos de idade. Com largada prevista para às 07h00min do dia 14/10/2012 (domingo) com o Funil de
chegada sendo fechado às 10h30min.
A competição será aferida pela FBA nas distâncias 5Km, 10 km e 15Km (Seletiva São Silvestre) com seguinte
percurso:
A largada nas proximidades do Farol da Barra, , sendo o percurso em sentido de ida e volta, mantido em toda
extensão da Orla de Salvador, com retorno no bairro do Rio Vermelho ( próximo ao Teatro do Sesc após a Igreja de
Santana), com a chegada nas proximidades do Farol da Barra.
Haverá posto de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada. É obrigatório o uso de camiseta com o
número de inscrição fixado e aberto na parte da frente do uniforme. O atleta será desclassificado:
1. Quando houver troca de Número de Peito e/ou Chips; 2. Não portar o número de inscrição na prova;
3. Invadir o pelotão de elite;
4. Escapar antes da largada;
5. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;
6. Empurrar outros atletas, cortar caminho, pegar carona de qualquer natureza, etc.;
7. Desacatar outros atletas, o público, árbitros e staffs;
Qualquer reclamação ou protestos deverá ser feito por escrito ao Diretor 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.
O atleta deverá devolver o chip no final da prova e em caso de perda será o mesmo responsavel pela idenização aos
organizadores da prova;
DAS INCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas no site (www.webrun.com.br), até o dia 07/10/2012, mediante o preenchimento da Ficha
de Inscrição da Competição e do pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 60,00 para atletas cadastrados na
FBA/CBAt cujo cadastramento esteja dentro do prazo de validade, e de R$ 70,00 para os demais participantes, a
partir do dia 07/09/2012 os respectivos valores serão alterados para R$70,00 e R$80,00.
Será obrigatório ao atleta o preechimento da Ficha de Inscrição onde será assinada declaração de que está apto
clínica e fisicamente para participar da competição. Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo
penalidade oriunda da FBA, CBAT ou Federações de outros Estados.
A Entrega dos Kits será no SHOPING IGUATEMI nos dias 12/10/2012 no horário de funcionamento do Shoping (9:00
às 22:00h) e no dia 13/10/2012 até às 18:00h.
DA PREMIAÇÃO:
Receberá Troféus: os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres no Geral; Receberão Medalhas de Participação
todos os atletas que completarem a prova. Não haverá premiação para as Faixas Etárias e nas Categorias Especiais.

REGULAMENTO

DA PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA:

CLASSIFICAÇÃO

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

1º LUGAR

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

2º LUGAR

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 7.000,00

3º LUGAR

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

4º LUGAR

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

5º LUGAR

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

6º LUGAR

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 1.000,00

7º LUGAR

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 800,00

8º LUGAR

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 600,00

9º LUGAR

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 400,00

10º LUGAR

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 200,00

TOTAL DA PREMIAÇÃO

R$ 30.000,00

