
 
 

 
Regulamento Geral da 7ª Edição da Corrida da Água 2020/2021 

 
Data: 24/10/2021 
Horário:7h00min 
Local: Manaus, AM 

 

 
A 7ª Edição da Corrida da Água 2020/201 é uma realização do Grupo Literatus Educacional e será regida 
pelas normas deste regulamento. 
  
PROVA 
A organização da prova será feita pelo Grupo Literatus Educacional. 
  
A CORRIDA DA ÁGUA 2020 - será realizada no domingo, 24 de outubro de 2021, na cidade de 
Manaus/AM. 
  
A CORRIDA será disputada na distância de aproximadamente 5.3 Km e 10.6Km e terá como Regras de 
competição as Normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de 
Atletismo - CBAt.  
  
  
A CORRIDA DA ÁGUA  2020/2021 será disputada nas seguintes categorias masculino e feminino: 
  
I - GERAL, onde cada atleta correrá 5.3 Km ou 10.6Km, de acordo com as informações contidas na inscrição; 
 
II – COLABORADORES DO LITERATUS – onde cada atleta correrá 5.3 Km ou 10.6Km, de acordo com as 
informações contidas na inscrição; 
 
Para esta modalidade será permitida apenas (01) inscrição por colaborador, independente do percurso, ou 
seja, o colaborador deverá optar por inscrever-se para participar do percurso de 5.3Km ou 10.6Km. 
 
III – ESPECIAL - CADEIRANTE – onde cada atleta correrá 10.6Km, de acordo com as informações contidas 
na inscrição; 
 
Para esta modalidade somente serão permitidas cadeiras de rodas esportivas (3 rodas, duas grandes e uma 
pequena), não sendo permitidos o uso de cadeiras de rodas de dia-a-dia, cadeiras motorizadas, hand cycles 
ou equipamentos com auxílio de terceiros. É obrigatório o uso de capacete. 
 
IV – ESPECIAL - VISUAL - onde cada atleta correrá 5.3 Km, de acordo com as informações contidas na 
inscrição; 
 
Para esta modalidade somente serão permitidos atletas com cegueira, que não apresentem percepção 
luminosa ou aqueles que têm a capacidade de perceber uma fonte luminosa, mas não conseguem definir o 
formato de uma mão à frente do rosto, devem correr obrigatoriamente, com auxílio de um atleta-guia. O 
atleta-guia não deverá, em momento algum, empurrar, puxar ou propelir o atleta. O método de condução 
deverá ser através de uma corda que irá ligar ambos, através dos braços, mãos ou dedos. 
 
V – ACIMA DE 60 ANOS – onde cada atleta correrá 5.3 Km ou 10.6Km de acordo com as informações 
contidas na inscrição; 
 
 
 
 
 



 
Confira o mapa da prova: Percurso (Link do Mapa do Percurso) 
 

 
 
  
Serão desclassificados todos os atletas que não observarem a formação acima descrita. 
  
A largada e a chegada da prova serão na Praça Domingos Russo, na Rua Rio Ituxi, S/Nº, Conjunto 
Vieiralves (em frente à agência bancária da Caixa Econômica Federal), sob qualquer condição climática, 
nos seguintes horários: 

• I – ESPECIAL - CADEIRANTE/VISUAL – 06h55min; 
• II – Geral/Colaboradores Literatus/Acima de 60 anos – 07h00min; 

O horário da largada da prova ficará sujeito a alterações em razão de problemas de ordem externa, tais 
como falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia, etc. 
  
O posicionamento escolhido pelo ATLETA no local de largada, disponibilizado pela organização é de única 
e exclusiva responsabilidade do mesmo. Portanto, vale ressaltar que não haverá pelotão de elite. 
 
Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o 
Regulamento Oficial da prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIÇÕES 
 
SERÃO LIMITADAS A 1.500 (Mil e quinhentos) ATLETAS (50% 5,3Km e 50% 10,6km) 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 de Janeiro de 2020 a 30 de setembro de 2021; 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.ticketagora.com.br 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 65,00 (sessenta reais) + taxa administrativa (valor para pagamento realizado 
pelo endereço eletrônico). 
 
Para grupos de 20 ou mais atletas (de uma mesma empresa/órgão/sindicato, etc.), que pertençam a 
Associações, Conselhos de Classe, Sindicatos, Empresas Públicas ou Privadas, Forças Armadas, Policia 
Militar ou Civil, Corpo de Bombeiros e Órgãos Públicos, o valor da inscrição será de R$ 60,00, e somente 
poderão ser feitas VIA PRESENCIAL, na Unidade do Centro de Ensino Literatus da Sede Paraíba, localizado 
a Av. Paraíba, 965 – Adrianópolis, de 2ª. a 6ª. Feira, no horário de 08:00 às 20:00h (sem intervalo). Para 
efetivação das inscrições, é necessário a apresentação da fotocópia de todos os 20 (vinte) crachás 
funcionais, acompanhados também da fotocópia das identidades do Conselho ou outro documento de 
identificação com foto (RG, CTPS, CNH, Passaporte). Durante o período de Pandemia não serão efetuadas 
inscrições presencias. Seguiremos as normas de saúde o que o decreto governamental nos orienta.  
 
Segundo o Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003 (Lei nº 10.741/2003), idosos com idade igual ou superior 
a 60 anos têm direito a pelo menos 50% de desconto em eventos esportivos, artísticos, culturais e de lazer. 
 
As inscrições para a categoria COLABORADORES DO LITERATUS, somente poderão ser feitas VIA 
PRESENCIAL, na Unidade do Centro de Ensino Literatus da Sede Paraíba, localizado a Av. Paraíba, 965 – 
Adrianópolis, de 2ª. a 6ª. Feira, no horário de 08:00 às 18:00h (sem intervalo). 
 
Será considerada para efeito de cadastro, classificação por categoria e apuração de resultados, a idade que 
o atleta terá em 31 de dezembro de 2021, conforme Norma da CBAt; 
  
As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem aviso prévio, caso o limite de 1.500 
atletas seja alcançado, ou prorrogadas conforme decisão da organização; 
  
A inscrição não é reembolsável e não poderá ser transferida em caso de desistência. 
  
IDADE MÍNIMA PARA PARTICIPAÇÃO 
 
PERCURSO DE 5,3KM: 16 (dezesseis) anos completos até o dia 31 de dezembro do ano anterior à prova.  
 
PERCURSO DE 10,6KM: 18 (dezoito) anos completos até o dia 31 de dezembro do ano anterior à prova.  
 
 
ATLETAS MENORES DE IDADE 
 
A idade mínima para participação é de 16 anos. O responsável deverá realizar a inscrição do atleta menor 
e o mesmo deverá acompanhá-lo no dia do evento. Na ausência do pai ou responsável, será exigida a 
autorização por escrito, com assinatura autenticada e reconhecida e cópia do Documento de Identidade do 
pai ou responsável. Na eventualidade de não apresentação da documentação o atleta menor de idade 
poderá ser desclassificado e estando à organização do evento isenta de quaisquer responsabilidades.   
  
KIT DO ATLETA 
 
O kit de participação do evento é vinculado à taxa de inscrição e composto de 01 (um) saco mochila de 
nylon, 01 (uma) camiseta de poliamida da prova, 01 (uma) squeeze plástica 550ml, 01 (uma) toalha de rosto, 
01 (um) número de peito e possíveis quaisquer outros brindes, materiais e folders ofertados pelos 
patrocinadores e apoiadores da prova.  
 
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito, quaisquer 
reclamações cadastrais após a retirada do kit não serão aceitas. 
 
 
RETIRADA DO KIT 



 
Os atletas inscritos receberão o kit do evento na Unidade do Centro de Ensino Literatus da Sede Paraíba, 
localizado a Av. Paraíba, 965 – Adrianópolis (bem em frente ao Fórum Henoch Reis), nos dias 21 e 
22/10/2021, no horário de 08:00 às 20:00h (sem intervalo), e no dia 23/10/2020 (sábado), no horário de 
08:00h às 12:00h.  
 
A entrega dos kits será impreterivelmente feita nesses dias e horários. Não haverá entrega de kit de 
participação no dia do evento, nem após o mesmo. 
  
Os kits somente serão retirados pelo atleta mediante a apresentação de um documento oficial de identidade 
com foto, e do recibo original de pagamento da inscrição. Este comprovante de pagamento será retido na 
entrega do Kit.  
 
Para a modalidade Acima de 60 Anos, a retirada do kit do atleta deverá ser feita exclusivamente pelo 
titular da inscrição, ou seja, não serão entregues kits de atletas para terceiros, mesmo com a 
apresentação de documento de identificação com foto acompanhado com comprovante de inscrição 
do titular da inscrição. 
 
AS CAMISETAS DOS ATLETAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS TAMANHOS: PP, P, M, G E GG, E 
SERÃO ENTREGUES AOS ATLETAS POR ORDEM DE CHEGADA, CONFORME DISPONIBILIDADE EM 
ESTOQUE. 
 
  
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 
 
No kit o atleta receberá seu número de identificação. No dia da prova o número deverá ser afixado com 
alfinetes no peito, à frente do uniforme de corrida. Ele é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado 
ou rasurado, e possui 01 senha que deverá ser utilizada pelo atleta, para a retirada do kit de frutas e chip, e 
ainda para o serviço de guarda-volumes. 
  
CHIP RETORNÁVEL 
 
O participante retirará o chip de competição no dia e local da corrida, a partir das 06:00 até às 07:00h, 
somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório, acarretando na 
desclassificação do (a) atleta quando for observado à falta do uso do chip, por isso não haverá tempo de 
tolerância decorrente dos atrasos para a retirada dos chips. 
 
O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo ou direito e a sua utilização é de 
responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não utilização, pois a sua utilização 
inadequada acarreta a não marcação do tempo, isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos 
resultados. 
 
Caso o atleta extravie o chip e não o devolva para a Organização do Evento, ficará impedido de receber a 
medalha de participação, visto que a Organização do Evento arcará com os custos para reposição do chip 
para a empresa terceirizada. 
 
A participação do (a) atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de terceiros, bem 
como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da Comissão Organizadora 
da prova.  
 
 
ESTRUTURA DO EVENTO 
 
GUARDA-VOLUMES  
Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, guarda-volumes na região da largada e chegada. A 
ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por valores em espécie e objetos de valor no Guarda-Volumes tais 
como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, 
smartphones, tablet´s, pen-drives, cheques, cartões de crédito, etc. 
 
 



  
POSTOS DE HIDRATAÇÃO – ÁGUA MINERAL  
Serão disponibilizados ao longo do percurso 4 postos de hidratação com água mineral a cada 2,0 km 
aproximadamente, e 01 posto de hidratação (bica d’água) na largada e chegada da prova.  
  
BANHEIROS  
Serão disponibilizados 4 (quatro) banheiros químicos na região da largada e chegada. 
  
Não será permitido o uso do espaço e da estrutura da prova para a realização ou instalação de qualquer 
material de natureza comercial/promocional, que não seja dos patrocinadores do evento. 
  
RESULTADOS 
O resultado da CORRIDA DA ÁGUA 2020 será publicado no site da TicketAgora e do Grupo Literatus:   
www.ticket.com.br/www.literatus.edu.br 
  
A organização não é responsável por resultados publicados em outros sites, que não o oficial da prova.  
PREMIAÇÃO  
 
Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria cadeirante, deficiente visual, geral, acima de 60 anos e 
colaboradores Literatus, dos gêneros masculino e feminino receberão troféus, conforme tabela abaixo: 
 

CATEGORIAS SEXO COLOCAÇÃO PREMIAÇÃO 

GERAL 5,3KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 
GERAL 10,6KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 

ESPECIAL – CADEIRANTE 10,6KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 
ESPECIAL – VISUAL 5,3KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 
ACIMA DE 60 ANOS 5,3KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 
ACIMA DE 60 ANOS 10,6KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 

COLABORADOR LITERATUS 5,3KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 
COLABORADOR LITERATUS 10,6KM Masculino Feminino 1º., 2º. e 3º Lugar Troféus 

 
 
REGRAS GERAIS  
 
DOADORES VOLUNTÁRIOS DE SANGUE  

Lei municipal n. 391, de 4 de setembro de 2014, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de 
inscrição em corridas no município de Manaus aos doadores voluntários de sangue. 

De acordo com o § 1°. do Artigo 1º da referida Lei, a isenção de taxa de inscrição fica condicionada à 
comprovação de três doações consecutivas de sangue para homens e duas para mulheres em um período 
de 12 (doze) meses anteriores à data das corridas. 

No caso específico da Corrida da Água 2020, terão direito os doadores que fizerem três doações 
consecutivas de sangue para homens e duas para mulheres, no período compreendido entre os dias 
22/03/2019 e 22/03/2020. 

A comprovação de doador deverá ser feita por meio de apresentação dos comprovantes originais de doação 
expedidos pela entidade coletora de sangue (no Amazonas HEMOAM), devidamente carimbados e 
assinados, na qual deverão constar o nome do doador, CPF e os dados referentes à doação, acompanhado 
de um documento de identificação oficial com foto (RG, CTPS, CNH, Passaporte). 

Diante do conhecimento da recente promulgada Lei Municipal n. 391, de 4 de setembro de 2014, e em 
respeito a importância da Campanha de Doação de Sangue pelos Hemocentros brasileiros, o Grupo Literatus 
informa o seguinte procedimento aos corredores doadores de sangue candidatos a isenção de taxa: 



Passo 1: Comparecer a Unidade do Centro de Ensino Literatus da Paraíba, localizado a Av. Paraíba, 965 – 
Adrianópolis (bem em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis), de 2ª. a 6ª. Feira, no horário de 08:00 às 
18:00h (sem intervalo), para apresentação dos comprovantes de doação (originais) exigidos e documento 
de identificação oficial com foto (RG, CTPS, CNH, Passaporte); 
 
Passo 2: Preenchimento da ficha de inscrição presencial, informando nome completo, data de nascimento, 
sexo, telefone celular, categoria e distância. 
 
Passo 3: Após análise e autorização da Organização do Evento as inscrições serão confirmadas. 

O pagamento não poderá ser realizado em hipótese alguma, caso haja pagamento não haverá reembolso. 

Os kits somente serão retirados pelo atleta mediante a apresentação de um documento de identificação 
oficial com foto (RG, CTPS, CNH, Passaporte). 
 

O Grupo Literatus disponibilizará 10 inscrições gratuitas para os doadores de sangue, conforme regras 
descritas acima. 

ERRATA – DOADOARES DE SANGUE 

Após as 10 inscrições gratuitas iniciais divulgadas, os demais doadores voluntários de sangue poderão 
solicitar a isenção do pagamento de taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Municipal nº 391/2014. 
(Incluído em cumprimento a Lei Municipal nº 391/2014). 

A solicitação deve ser da seguinte forma: 

1 - Comparecer ao Centro de Ensino Literatus da Paraíba, localizado a Av. Paraíba, 965 – Adrianópolis (bem 
em frente ao Fórum de Justiça Henoch Reis), de 2ª. a 6ª. Feira, no horário de 08h às 18h (sem intervalo), 
para apresentação dos comprovantes de doação (originais) exigidos e documento de identificação oficial 
com foto (RG, CTPS, CNH, Passaporte); 
 
2 - O doador deverá assinar a lista de espera para que, ao final das inscrições da Corrida da Água 2020, 
sejam determinados os doadores que farão parte dos 3% que possuem direito à isenção (conforme o número 
total de inscritos).  
 

A CORRIDA DA ÁGUA 2020/2021, terá a duração máxima de 01h30, sendo que o atleta que não estiver 
dentro do tempo projetado (pace chart), em qualquer ponto do percurso, poderá ser convidado a retirar-se 
da competição, finalizando a prova neste ponto. Todos os atletas inscritos que terminarem as provas 
receberão uma medalha de participação.  
 
Todos os atletas inscritos na Corrida da Água 2020, estarão acobertados por Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais, tendo validade somente durante o período de realização da prova e no local de realização da 
mesma.  
  
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de apoio com ambulância para prestar o 
primeiro atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico, propriamente dito, tanto 
de emergência como de qualquer outra necessidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob 
responsabilidade desta. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que o atleta 
venha a ter durante ou após a prova. 
  
O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema de atendimento médico 
(remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre outros) EXIMINDO a organização 
de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão. 
  
Durante o percurso das provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e à sinalização do staff 
do local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou outras coisas, o atleta deverá evitar correr muito 
próximo aos limites das laterais do percurso, o que pode gerar tropeços no meio-fio, ou nos objetos de 
segurança e demarcação.  



  
O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro dos limites impostos pelo 
gradeamento e sinalização, colocados ao longo do percurso, evitando assim, acidentes no contato 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 atletas venham a sofrer durante a participação da prova.  
  
Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os 
participantes.  
  
Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem portando seus números bem visíveis, e o 
chip (retornável) da prova.  
  
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 deste evento, o (a) inscrito (a) assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e 
aceita totalmente 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 deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão irrevogável à organização e seus 
concessionários, todos os direitos de utilização de sua 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 esta e próximas 
provas do mesmo evento, e de eventos congêneres, declinando de qualquer compensação financeira 
relativa ao evento, sendo conhecedor de seu formato e execução.  
  
Poderá o Organizador/Realizador suspender ou mudar o local do 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, não tendo os mesmos direitos a ressarcimento, devido as despesas já comprometidas 
com o evento.  
  
Caso haja necessidade de alguma modificação operacional em algum item deste regulamento que implique 
no andamento de qualquer processo do evento, a organização comunicará aos interessados na página oficial 
da corrida. 
  
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma 
soberana, não cabendo recursos a estas decisões.  
  
DÚVIDAS  
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer pelo e-mail ou telefones abaixo: 
marketing.grupoliteratus.edu.br  
Fones: (92) 98171-0262 / (92) 98102-1312 
 
  
Dúvidas ou informações sobre as inscrições online, esclarecer pelo e-mail: 
sac@ticketagora.com.br 

mailto:corridadaagua@cel.edu.br
mailto:sac@ticketagora.com.br
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