
2° Corrida e Caminhada Bira Runners 

 

1 - A COMPETIÇÃO 

 

 1.1 A Competição “2° Corrida e Caminhada Bira Runners”. É um evento de caráter 

esportivo, visando o senso desportivo, a conscientização da pratica regular de atividade 

física e a valorização da vida, cidadania e inclusão social. Será realizado na cidade de 

Ibirapuã BA no dia 19 de Dezembro de 2021, na distância cerca de 6 Km/h, em qualquer 

condição climática, com participação de homens, mulheres e adolescentes devidamente 

inscritos no evento . 

1.2 O Evento terá LARGADA e a CHEGADA na Praça Geraldo Chacara no centro da 

cidade com percurso preestabelecido e devidamente marcado e acompanhado pela 

Policia Militar. 

1.3 Os atletas deverão estar no local de largada com meia hora de ;antecedência, 

devidamente equipados e aptos a participarem da prova conforme horário informado 

abaixo : 

 

2- CRONOGRAMA 

 

06:00 – Abertura do evento 

06 às 7:00 –Entrega dos Kits da corrida para as caravanas de fora da cidade 

07:45- Largada da caminhada 

08:00- Largada da Corrida Masculino e feminino 

10: 00 Sorteio de Brindes ( Diversos ) 

10:15- Premiação 

11:10- Encerramento 

Obs.: os horários acima poderão variar de acordo com as necessidades na hora do 

evento, ficando sempre os atletas atentos as chamadas do narrador do evento as 

alterações necessárias 

 



3- REGRAS GERAIS DO EVENTO 

 

3.1 Todo competidor é obrigado a ter conhecimento deste regulamento. Ao solicitar a 

inscrição, o competidor deve ler o documento. Os inscritos na competição estão 

automaticamente de acordo e aceitam todos os termos deste regulamento assim como 

todas as regras descritas e estipuladas. 

3.2 Haverá e um ponto específicos da prova uma senha entregue pela equipe de 

fiscalização da corrida , que deverão ser apresentados na premiação dos corredores 

que foram classificados dentro das colocações especificadas neste regulamento. 

3.3 O corredor assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata 

totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO (para atletas de 

fora ). 

3.4 No dia do evento haverá um serviço de apoio medico para prestar atendimentos 

emergenciais se necessários. 

3.5 A policia militar ficara responsável pela segurança. Haverá também monitores para 

orientação dos corredores. 

3.6  E recomendado uma avaliação médica previa como teste ergométricos 

3.7  Fica a poder dos organizadores e realizadores suspender o evento por questões de 

segurança pública , vandalismo e motivo de força maior. 

3.8 O participante que em qualquer período deixe de receber as regras descritas neste 

REGULAMENTO, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos organizadores) a organização qualquer impedimento de 

sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

3.9 O Participante assume que participa deste evento por livre e espontânea vontade, 

isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e 

patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores. 

3.10 É de caráter obrigatório o uso do NUMERO DE PEITO , não tendo estes implicara 

na desclassificação do participante. O NUMERO de PEITO deverá ser devolvido no final 

da prova para receber a medalha de participação. 

3.11 Premiação – O atleta com direito a premiação deverá retirar as medalhas, troféus 

e demais artigos oferecidos pela organização durante a cerimônia de premiação. Caso 



contrário, perderá o direito aos prêmios. Prêmios de nenhuma espécie serão entregues 

posteriormente ao momento designado para tal. 

3.12 Kit do atleta – Os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados 

pela organização da prova, mediante apresentação de documento de identificação com 

foto. Ao receber o kit, o atleta deverá conferir o conteúdo. Não haverá entrega posterior, 

mesmo para os que desistirem de participar da competição, a qualquer tempo. Caso o 

atleta necessite que seu kit seja retirado por terceiros, basta preencher corretamente o 

termo de retirada de kits por terceiros disponível no site, a ser entregue junto com a 

cópia de um documento com foto do proprietário do kit. 

3.13 Comprovante de Inscrição –É obrigatória a apresentação do comprovante de 

inscrição (ficha) que recebe de acordo com o site : ...... como confirmação da mesma. 

Após a inscrição a mesma ficara disponível em : 

3.14 O Cadastro e dados – O participante autoriza a utilização dos seus dados 

cadastrais pela organização em suas próximas ações de marketing. Também concede 

à mesma os direitos de utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e 

publicidade dos eventos. 

3.15 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no 

ato da inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da 

prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

3.16 Numeração – O número de peito do atleta é pessoal e intransferível. 

3.17 Riscos – O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 

consequências decorrentes da sua participação na prova, sejam eles danos morais, 

físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer 

dos patrocinadores e apoiadores envolvidos, isentos da responsabilidade.  

Expressamente proibido 

uso de fones de ouvido. 

3.18 Decisões Soberanas – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas 

pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas 

decisões. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer 

momento sem aviso prévio. 

 

 

 



4 - PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AO COVID-19 

 

HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO 

 4.1 Será disponibilizado álcool gel aos atletas e mascara de proteção , participantes e 

todos os demais presentes ao local do evento . 

 4.2 Todos os atletas, praticantes e demais presentes no local e arredores do evento 

devem USAR MÁSCARA, retirando apenas EFETIVAMENTE DEPOIS DA LARGADA 

E ESTIVEREM FAZENDO A PROVA. No final da prova utilize novamente a máscara 

para premiação 

 4.3 Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-las 

com álcool em gel 70%; 

 4.4 Utilizar os métodos de desinfecção disponibilizados nos eventos esportivos, como 

cabines de desinfecção e uso de outros sanitizantes além do álcool gel e lavagem das 

mãos; 

 4.5 Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a 

tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as mãos) 

 4.6 Praticar etiqueta para tosse (manter distância de pelo menos 2 metros, cubra a 

tosse de preferência com o cotovelo e espirre com tecidos ou roupas e lave as mãos);  

4.7 Evite apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho; 

4.8 Mantenha distância de ao menos 1 metros de outras pessoas, na competição e nos 

momentos que antecedem e no final do evento na premiação . 

 

5- CRONOMETRAGEM 

A prova será cronometrada e usada o sistema de’’ chipagem’’ . O Chip deverá ser usado 

corretamente. Caso o atleta tenha dúvidas, deverá perguntar para um funcionário da 

organização como proceder. O uso inadequado do chip poderá acarretar em falhas na 

cronometragem ou mesmo na ausência do tempo do atleta, sendo ele, neste caso, o 

responsável pelas consequências. O atleta tem até três (03) dias úteis após a prova 

para entrar com um requerimento de correção de cronometragem através do e-mail de 

contato da organização (souza.adjunior@gmail.com). 

OBS: A prova será realizada em qualquer condição climática, porém a organização tem 

a prerrogativa de cancelá-la. 



6- CATEGORIAS 

 

6.1 Terá classificação com premiação em dinheiro e troféus nas categorias: 6 km Geral 

( masculino e feminino ) e ibirapuense Masculino e Feminino, 

6.2 Haverá premiação em troféus nas faixas Masculinas e Femininas : 

6.3 Para a Caminhada – todos podem participar 

 

7- INCRIÇÕES / PAGAMENTO 

 

7.1 As inscrições serão feitas via whats da organização e pelo site 

: www.suainscricao.com 

Ao se inscrever na corrida o atleta terá direito ao *kit de participação com Chip 

1 Primeiro lote: R$ 50,00 até 10/10/2021 

2 Segundo lote: R$ 60,00 até 10/11/2021 

3 Terceiro lote: R$ 70,00 a partir do dia 18/12/2021 

 

7.2   Será contemplado com 50% de desconto na inscrição o atleta que comprovar sua 

melhor idade (acima 60 anos). 

*O Kit de participação será composto de :o numero de peito , chip da prova, alfinetes de 

fixação e camisa do evento 

7.3  A entrega do Kit para participantes da cidade de Ibirapuã acontecerá 

exclusivamente na na praça Geraldo chácara, das 16 as 20 horas, do dia 18 de 

Dezembro de 2021 ou no dia do evento apresentando seu comprovante de inscrição ou 

sua identidade pessoal. Para os participantes de outras cidades, a entrega do kit será 

entregue das 06 às 7:20 horas no local e no dia do evento 

7.4 Para retirar o Kit de participação o participante é necessário apresentar: o 

documento de identidade junto com comprovante de inscrição. Sendo que para terceiros 

retirarem o Kit são os necessários os mesmos documentos. 



7.5  O participante deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo 

permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte 

do percurso indicado. 

7.6  O Participante assume e declara que é conhecedor de seu estado de saúde, e tem 

condições de saúde e capacidade física necessária para participar do EVENTO. 

7.7 A ORGANIZAÇÃO do evento poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar 

prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de vagas no EVENTO em função de 

necessidades / disponibilidades técnicas / estruturais sem prévio aviso. 

 

8– PREMIAÇÃO 

8.1 Todos os participantes inscritos que completarem a prova receberão medalhas de 

participação apresentando seu número de peito para retirada da mesma. 

8.2 Para receber a premiação em dinheiro os participantes deverão além deu seu 

número de peito de inscrito na prova devem também apresentar documentos originais 

(RG) e assinar recibo atestando o recebimento dos valores. 

8.3 Haverá medalha de participação para todos os atletas que completarem o percurso. 

8.4 Premiação na geral MASCULINO E FEMININO 

8.5 Premiação na geral IBIRAPUENSE MASCULINO E FEMININO 

8.6 As faixas etárias seguirão o padrão oficias das corridas de rua com pequenas 

alterações e serão da seguinte ordem: MASCULINO E FEMININO ATÉ 19 ANOS. 20/29 

30/39 40/49 50/59 e acima de 60 anos. 

 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Dúvidas ou informações técnicas serão esclarecidas com a ORGANIZAÇÃO, 

através do : CEL: 73.98102-3060, 73.98205-4025 Ou pelo Site : www.suainscricao.com 

9.2 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO poderá, a seu critério ou também conforme as 

necessidades do mesmo, adicionar ou mudar este REGULAMENTO, total ou 

parcialmente. 


