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Av. Tefé nº572 1º andar 

Cachoerinha Manaus-Am 

(92) 99116-9966 

ajeroniza@gmail.com 
Esporte ∙ Cultura ∙ Educação ∙ Meio Ambiente 

8ª. Corrida da Mulher Amazônica 
25.09.2022 

Manaus-Amazonas 
Largada 6.30h para PPDF 

6.40h para os demais inscritos 
 

REGULAMENTO 
 

Com o objetivo de homenagear a Mulher Amazônica,  INSTITUTO 

TALENTO AMAZÔNICO - ITA promove a 8ª. Corrida da Mulher 
Amazônica, para atletas e amadores, promovendo a participação 
da família, em uma atividade desportiva e festiva. 

Capítulo I 

PROVA 
 
A 8ª. Corrida da Mulher Amazônica 2022 será realizada dia 25 de 
setembro de 2022, no estacionamento da SEFAZ, Aleixo -  na cidade 
de Manaus/AM.  
 
Tendo em vista o verão amazônico e atendendo sugestões dos 
grupos,  e a fim de aproveitar o melhor horário da manhã, a largada 
será 6.30h para PPDF e 6.40h para os demais inscritos. 

 
 
 
O evento é filantrópico: cada atleta, ao se inscrever, doa um quilo de 
leite para instituições cadastradas no ITA. 
 
A doação do leite já está incluída no valor da Inscrição. 

 
 
A CORRIDA com trajeto de 7 Km, será regida pelas Normas do 
Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de 
Atletismo - CBAt.  
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Este regulamento e o percurso serão divulgados no site: 
www.ticketsports.com.br 

 
 

A 8ª. Corrida da Mulher Amazônica 2022 será disputada nas 
seguintes categorias: Feminino, Masculino, Casal, Usuário de 
Cadeira de Rodas, Deficientes Visual, Deficiente Auditivo 
(surdo-mudo), Servidores prestadores de serviços da SEFAZ e 
Profissionais da Imprensa. 
 
I –INDIVIDUAL FEMININO,  
II – INDIVIDUAL MASCULINO 
III– CASAL – inscrição individual. O casal deverá fazer todo o 
percurso juntos. 
 
IV - USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS - Somente para os atletas 
que necessitam exclusivamente do uso de cadeira de roda, pode ser 
com guia. O guia não compete. 
 
V – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL – Somente para os 

atletas com ausência total de visão e que poderão correr 
acompanhados por um guia. (OBS: O guia não compete);  
 
 
VI - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA – para (Surdos/ 
Mudos usuários de LIBRAS para comunicação). 
 

http://www.ticketsports.com.br/
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VII – SERVIDORES DA SEFAZ – servidores e prestadores de 

serviço na SEFAZ. 
 
VIII – PROFISSIONAIS DA IMPRENSA – profissionais da imprensa 
com registros na profissão. 
 
Será desclassificado o atleta que não observar a formação acima 
descrita, que participar com numeração fora da sua categoria, ou 
sem inscrição. 
 
Na categoria FEMININO a mulher que chegar em primeiro lugar 
receberá também a faixa de “Mulher Amazônica 2022”. 
 
A largada e a chegada da prova serão no Estacionamento da 
SEFAZ -Avenida André Araújo, 150 - Aleixo, Manaus - AM, CEP 
69060-000, nos seguintes horários: 

 
I - CADEIRANTE e PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL e 
AUDITIVA   largada às 7h; 
 
II - FEMININO E MASCULINO, CASAIS, FUNCIONÁRIOS DA 
SEFAZ  e PROFISSIONAIS DA IMPRENSA  largada às 7h10m;  

 
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, fenômenos da natureza etc. 
Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos. Os 

Deficientes Visuais, auditivos e Usuários de Cadeira de Rodas, 
regularmente inscritos de acordo com o Regulamento Oficial da 
prova, também, terão o percurso de 7 km. 
 

Capítulo II 

INSCRIÇÕES 
SERÃO LIMITADAS A 1000 (um Mil) ATLETAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
TAXA DE INSCRIÇÃO: 

Lote 01 - junho 2022 60,00 

Lote 02 julho  2022  65,00 
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Lote 03 Agosto e até o dia 22 
de setembro 2022 

85,00 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.ticketsports.com.br 
 

As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem 
aviso prévio, caso o limite de 1000 atletas seja alcançado ou 
prorrogadas conforme decisão da organização; 

A inscrição não é reembolsável e não poderá ser transferida em caso 
de desistência. 
 
As prioridades por lei terão 50% de desconto no valor da inscrição, 
mais os demais encargos. 
Prioridades: Idosos, PPDF.  Desconto de 50% 
  
Conforme lei 5.098/20, terão isenção as pessoas PPDF  num 
percentual de 10%, do número de inscrições dos atleta em geral.  
 
Doadores de sangue contactar: 
 
Coordenador Técnico   
Prof. Flavio C Oliveira  
Email: manaoscontato@gmail.com 
Fone: (92) 98808 4071 
Terão isenção 3% dos inscritos, conforme lei No. 2.329/18 
 
 
ATLETAS MENORES DE IDADE 
A idade mínima para participação para a corrida 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. 
 

Capítulo III 

 

KIT DO ATLETA 

 

http://www.ticketsports.com.br/
mailto:manaoscontato@gmail.com
mailto:rss.71@hotmail.com
mailto:rss.71@hotmail.com
mailto:rss.71@hotmail.com


 

5 

 

Av. Tefé nº572 1º andar 

Cachoerinha Manaus-Am 

(92) 99116-9966 

ajeroniza@gmail.com 
Esporte ∙ Cultura ∙ Educação ∙ Meio Ambiente 

O KIT DE PARTICIPAÇÃO  

O kit de participação do evento é vinculado à taxa de inscrição e é 
composto de 01 (uma) sacola, 01 (uma) camiseta de poliamida dry 
da prova, número de peito e possíveis brindes, materiais e folders 
ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da prova.  
 
ENTREGA DO KIT 
  
Os atletas inscritos receberão o KIT do evento somente nos dias 23 
e 24 de setembro de 2022, de 12h (doze horas) às 20h (vinte 
horas).  
 
 
O local da entrega do KIT será definido posteriormente.  A entrega 
de 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. Estes comprovantes serão 
retidos na entrega do Kit.  
 
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 uma senha que poderá ser utilizada 
pelo inscrito no serviço de guarda-volumes. 
 
CHIP RETORNÁVEL 
No dia da prova será entregue ao atleta o chip retornável. Este chip 
deverá ser afixado no seu tênis, ou no número de peito conforme 
orientações que constam no seu envelope. Caso tenha alguma 
dúvida de como proceder, antes de afixar, procure o staff da prova 
que vai orientar na sua utilização. O uso do "chip" é obrigatório aos 
inscritos, acarretando a desclassificação se não o utilizar. 
A utilização do chip é de responsabilidade única da atleta, assim 
como as consequências de sua não utilização. A utilização 
inadequada do chip pelo (a) atleta acarreta a não marcação do 
tempo, isentando a Comissão Organizadora na divulgação dos 
resultados. 
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O participante que não retirar o seu chip fica ciente que renuncia ao 
direito de ter cronometrado seu tempo. 
O Chip deverá ser devolvido ao final da prova sob pena de não 
receber prêmios, ou medalha de participação do evento, e ainda terá 
que pagar R$ 100,00. 
Os Casais receberão dois Chips, que terão tempos homologados 
somente na condição de chegarem juntos, ou com uma diferença 
máxima de 5 (cinco) segundos, referindo-se ao homem em relação a 
mulher. 
Será desclassificado o atleta que correr com número fora da sua 
categoria. 

 

Capítulo IV 

 

ESTRUTURA DO EVENTO 

 

 
A ORGANIZAÇÃO não recomenda, e nem se responsabiliza por 
perdas de objetos tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto 
valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, 
cartões de crédito, etc. 
  
POSTOS DE HIDRATAÇÃO – ÁGUA MINERAL  
Serão disponibilizados ao longo do percurso, postos de hidratação 
com água mineral, 01 posto na largada e outro a 3,5 km 
aproximadamente da chegada da prova.  
 
BANHEIROS  
Serão disponibilizados banheiros químicos na região da largada e 
chegada. 
 
MATERIAL PROMOCIONAL 

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  
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O resultado final da 8ª. Corrida da Mulher Amazônica 2022, 
será homologado pela arbitragem Fedaeam/ CBAt  e será publicado 
nos sites: 

www.ticketsports.com.br 
.   A organização não é responsável por resultados publicados em 
outros sites, que não o oferecido pela arbitragem oficial CBAt. 

  

Capítulo V 

PREMIAÇÃO  
Todos os atletas inscritos que terminarem as provas dentro do 

tempo previstos, receberão, ao devolverem o chip, a uma MEDALHA 
de participação.  

 
 
 
 
Classificação para prêmio: 
 
CLASSIFICAÇÃO GERAL   FEMININO  

CLASSIFICAÇÃO PRÊMIO FEMININO  

1º lugar  R$ 1.000,00 

2º lugar  R$ 800,00 

3º lugar  R$ 300,00 

 
 
CLASSIFICAÇÃO GERAL    MASCULINO 

CLASSIFICAÇÃO PRÊMIO MASCULINO 

1º lugar  R$ 500,00 

2º lugar  R$ 300,00 

3º lugar  R$ 200,00 

 
 
 
CLASSIFICAÇÃO: CASAL – o valor do prêmio é para o casal 

CLASSIFICAÇÃO PRÊMIO 
 

1º lugar  R$ 600,00 

2º lugar  R$ 300,00 

3º lugar  R$ 200,00 

 

http://www.ticketsports.com.br/
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CLASSIFICAÇÃO: USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS  

CLASSIFICAÇÃO  MASCULINO FEMININO 

1º lugar  medalha medalha  

2º lugar  medalha medalha 

3º lugar  medalha medalha 

 
CLASSIFICAÇÃO: DEFICIENTES VISUAIS  

CLASSIFICAÇÃO  MASCULINO FEMININO 

1º lugar  medalha medalha 

2º lugar  medalha medalha 

3º lugar  medalha medalha 

 
CLASSIFICAÇÃO: SURDOS/MUDOS 

CLASSIFICAÇÃO  FEMININO  MASCULINO  

1º lugar  medalha medalha 

2º lugar  medalha medalha 

3º lugar  medalha medalha 

 
CLASSIFICAÇÃO: SERVIDORES DA SEFAZ 

CLASSIFICAÇÃO  FEMININO  MASCULINO  

1º lugar  medalha medalha 

2º lugar  medalha medalha 

3º lugar  medalha medalha 

 
CLASSIFICAÇÃO: PROFISSIONAIS DA IMPRENSA 

CLASSIFICAÇÃO  FEMININO  MASCULINO  

1º lugar  medalha medalha 

2º lugar  medalha medalha 

3º lugar  medalha medalha 

 
 
Capítulo VI 

 

REGRAS GERAIS  
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A 8ª. Corrida da Mulher Amazônica 2022, terá a duração máxima de 

01h30m (Uma hora e tinta minutos), 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 ao 
devolverem o chip. 
 
Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço 
Público 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 e sob a responsabilidade da REDE 
PÚBLICA. A organização não tem responsabilidade sobre as 
despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova. 
O ATLETA ou (sua/seu) 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 da prova, 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.  
Os atletas deverão 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 públicos 
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, 
independentemente de qualquer motivo, nem por qualquer extravio 
de materiais ou prejuízos materiais que por ventura os atletas 
venham a sofrer durante a participação da prova.  
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Todo participante deverá está com o ciclo de vacinação 
completa e realizar rigorosa avaliação médica prévia e a 
realização de teste ergométrico para realizar a corrida em segurança, 
com percurso de 7 (sete quilômetros).  
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 à arbitragem Fedaeam/ CBAt, 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 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.  
Caso haja necessidade de alguma modificação operacional em 
algum item deste regulamento que implique no andamento de 
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qualquer processo do evento, a organização comunicará aos 
interessados, pelo site de inscrição ou por outro meio disponível.  
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela 
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos 
a estas decisões.  
 
Percurso da prova: 
 
                  

 
 
 
 
Percurso de 7 quilômetros, com saída do estacionamento da SEFAZ, 
seguindo pela Av. André Araújo até o retorno próximo à bola do 
Coroado, retornando para SEFAZ.  
Tendo em vista o verão amazônico e atendendo sugestões dos 
grupos, e a fim de aproveitar o melhor horário da manhã, a largada 
será 6.30h para PPDF e 6.40h para os demais inscritos. 
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DÚVIDAS  
Dúvidas ou informações técnicas, serão esclarecidas pelo e-mail:  
manaoscontato@gmail.com 
 
Jeroniza Albuquerque 
Coordenadora da Corrida da Mulher Amazônica 
Presidente da  Comissão de Meio Ambiente - FIFCJ 
Whatsapp: (92) 99116-9966 
Email: ajeroniza@gmail.com 
 
Coordenador Técnico voluntário  
Prof. Flavio C Oliveira  
Email: manaoscontato@gmail.com 
Fone: (92) 98808 4071 
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