II Corrida e Caminhada Solidária da Guarda Municipal 2022

Apresentação
A II CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA GUARDA MUNICIPAL 2022 visa
integrar a população através da corrida, proporcionando entretenimento,
melhoria da qualidade de vida e lazer aos participantes. Com percursos de 5 km
e 10 km será disputada no dia 07 de agosto de 2022, na Faixa Liberada da Ponta
Negra de Manaus – Amazonas, como forma de comemorar a Vida com saúde.
Manaus, capital do Amazonas é uma metrópole no meio da floresta amazônica,
cercada por rios e com diversos igarapés em suas alamedas, o que a torna linda
e especial. Outro espetáculo é o encontro das águas do Rio Amazonas com as
águas do Rio Negro.
A cidade, porém, não é bela apenas pela exuberância proporcionada pela
natureza. Há diversos monumentos, que formam seu patrimônio arquitetônico e
cultural emostram o lado bucólico e moderno da cidade, dentre eles: Teatro
Amazonas, Palácios, Museus e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima.
Manaus é o décimo maior destino de turismo do Brasil, sendo uma das cidades
brasileiras mais conhecidas no mundo, pelo potencial turístico e ecoturismo. É
uma cidade histórica e portuária sem mar, porém com muitas e lindas praias!
A proposta da realização da II CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA DA
GUARDA MUNICIPAL 2022 é proporcionar aos participantes uma experiência
marcante, ao longo de 5 km e 10 km nas ruas do entorno da Ponta Negra.
O percurso será balizado, facilitando o reconhecimento do mesmo e
minimizando o risco de acidentes.
Trata-se também de um evento solidário, haja vista, os participantes com suas
inscrições ajudarão a colaborar com entidades filantrópicas, para melhorar a
condição de vida de algumas crianças, adolescentes e jovens de Manaus.
O evento pretende levar aos participantes, conhecimento sobre princípios da
responsabilidade ambiental e associar Atividade Física e sustentabilidade, como
forma de melhorar a qualidade de vida da população amazonense.

Objetivo
Promover um evento esportivo para Atletas profissionais e amadores, abordando
temas relevantes como a sustentabilidade e a preservação dos recursos
naturais.
Data
07/08/2022
Horário e local da largada
Largada
07h30m (sete horas e trinta minutos).
Obs.: Os Participantes devem comparecer ao local com antecedência para
concentração e aquecimento.
Local de realização da Prova
Nas ruas do entorno da Praia da Ponta Negra de Manaus.
Organizador
GYC Produções Audiovisuais e Eventos
Inscrições
Poderão se inscrever e participar da II CORRIDA E CAMINHADA SOLIDÁRIA
DA GUARDA MUNICIPAL 2022, homens e mulheres maiores de 18 anos. Além
de crianças e adolescentes abaixo desta idade, desde que, acompanhados e
autorizados pelos pais.
• As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.ticketagora.com.br
• Período de inscrição: de 15 de junho a 31/07/2022 ou até a data que atingir o
limite de participantes previstos.
PREÇO SOLIDÁRIO COM KIT – R$ 70,00 (setenta reais) + um quilo de alimento
não perecível (o participante poderá ou não levar o alimento. Caso não leve, o
mesmo será adquirido pela organização do evento e entregue às Instituições
escolhidas).
Observação: O valor da Inscrição é diferenciado, para os beneficiários da meia
entrada (IDOSOS, PCDS e ESTUDANTES) e ao público em geral. Sendo que,
do valor da inscrição será OBRIGATÓRIO, que a Coordenação da Corrida

entregue para instituições filantrópicas, a quantidade de quilos de alimentos não
perecíveis correspondente ao número de inscritos pagantes.
Os participantes que optarem por não doar o alimento não perecível, pagarão o
valor integral da inscrição: R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
§ 1º. – Para receber o kit é necessário ter em mãos, documento de identidade
original ou autorização expressa.
§ 2º. – Não haverá premiação em dinheiro. Porém, pode haver sorteios aos
inscritos, que concluírem a prova.
§ 3º. – Vinte (20) doadores de sangue, em conformidade com a Lei Municipal Nº.
391, de 04 de setembro de 2014, terão isenção da taxa de inscrição. Porém, não
terão direito ao kit da corrida, visto que, trata-se de um evento SOLIDÁRIO.
Além da isenção do pagamento da taxa, os doadores de sangue, receberão o
número de peito e usufruirão da mesma estrutura disponibilizada aos pagantes.
Desde que, entreguem um quilo de alimento não perecível e apresentem
documento comprobatório, de três doações consecutivas de sangue para
homens e duas para mulheres, em um período de 12 meses anteriores à data
da corrida.
Assessorias / Equipes
Será disponibilizada área próxima ao local de realização do evento, para que as
Assessorias/Equipes montem suas estruturas, a partir das 18 horas do dia
06.08.2022.
Programação
Entrega de Kits
Os kits serão entregues na sexta (05/08/2022), no período das 10 às 20 horas.
O kit será entregue aos participantes, devidamente, inscritos na prova.
Local de entrega do kit
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSEG) – Lagoa
do Japiim
Dia da prova
07.08.2022

Horário de início da Prova
07 horas: Aquecimento / Alongamento.
07 horas e 30 minutos: Largada da corrida/caminhada.
Modalidade
A prova terá as distâncias de 5 km e 10 km.
Categorias
Elite e Geral.
Naipes: Masculino e Feminino.
Classificação
Haverá Classificação, apenas para os primeiros colocados. Em virtude da
premiação em dinheiro, conforme especificado no item: PREMIAÇÃO.
Apuração
Haverá apuração, quando da chegada dos participantes. O uso de Chip poderá
ser adotado para controle e realização de sorteio eletrônico de brindes.
Premiação
Haverá premiação em dinheiro e brindes que serão sorteados aos inscritos.
Premiação

Especificação
1º. Lugar

2º. Lugar

3º. Lugar

4º. Lugar

5º. Lugar

Elite Masculino

R$ 600,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

Elite Feminino

R$ 600,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

Geral Masculino

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 50,00

R$ 50,00

Geral Feminino

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 50,00

R$ 50,00

Total

R$ 1.800,00

R$ 1.000,00

R$ 600,00

R$ 300,00

R$ 300,00

Subtotal

R$ 4.000,00

A conclusão da prova em duas horas é fundamental para o recebimento da
medalha.

A MEDALHA somente será entregue ao participante REGULARMENTE inscrito.
Kit do participante
O kit será entregue ao participante devidamente inscrito na prova.
• Camiseta, conforme ordem de chegada na retirada do Kit;
• Número de Peito;
• Medalha (ao participante inscrito e que completar o percurso) e;
• Brindes para sorteios.
• Chip eletrônico poderá ser disponibilizado para controle e sorteios de brindes;
• Certificado de Participação no evento emitido pelo Departamento de Políticas
Afirmativas da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), aos regularmente inscritos e que finalizarem a prova.
Observações.
• O Kit poderá ser retirado pelo participante inscrito ou por terceiros, mediante
apresentação de documento oficial com foto e recibo de confirmação de inscrição
• Não serão entregues kits após o evento, aos que não puderem retirar, solicitem
a terceiros que o façam, atendendo a consideração acima.
Hidratação
Haverá água no local de largada e chegada aos participantes. Além de pontos
de hidratação, no decorrer da corrida.
Disposições Gerais
O participante do evento assume total responsabilidade por dados pessoais
fornecidos. Aceita o regulamento em sua totalidade, assume as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação, seguros e outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento.
O participante declara estar apto para a prática da atividade física proposta pela
organização.
A segurança do evento será realizada pelos órgãos competentes e haverá
monitores para orientação aos participantes.
Sanitários serão disponibilizados aos inscritos, no entorno do local do evento.

Haverá guarda-volumes a disposição.
A organização recomenda que não sejam levados valores ou objetos como:
relógios, acessórios, equipamentos eletrônicos (particularmente de som ou
celulares), cheques, cartões de crédito, dinheiro em espécie, etc.
Não haverá reembolso, por parte da organização, patrocinadores e apoiadores,
de nenhum valor correspondente a: equipamentos ou acessórios utilizados pelos
inscritos durante o evento, independentemente do motivo. Ficando isentos de
responsabilidade por extravio ou qualquer prejuízo.
Não haverá reembolso do valor pago, referente à inscrição do participante.
O acesso às áreas de Concentração e Largada será sinalizado, sendo proibido
a invasão das áreas delimitadas, sendo passível de punição.
O participante que, em qualquer momento, deixar de atender às regras descritas
no regulamento poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado.
O participante tem a obrigação de conferir, se os dados pessoais foram
corretamente digitados e, no momento da inscrição assinalar o termo de
responsabilidade. Após a confirmação do termo, o inscrito assume a
responsabilidade pelos dados digitados.
Ao se inscrever no evento, o participante o faz de forma pessoal e intransferível.
Não havendo, possibilidade de transferência da inscrição para outra pessoa.
Ao se inscrever, o participante disponibiliza dados pessoais e autoriza:
organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros, a qualquer tempo, o
envio, no endereço eletrônico ou físico ou outros: informativos, mala direta ou
outro tipo de correspondência. Permite ainda, o uso de imagem e áudio pessoal.
A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste
regulamento, sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento,
informando as alterações no dia da retirada do Kit do participante.
Recomendamos avaliação médica, inclusive, realização de teste ergométrico
prévio aos inscritos.
Todo e qualquer contratempo não previsto neste regulamento será analisado
pela Comissão Organizadora, a qual competirá a melhor resolução, não cabendo
recurso contra suas decisões.

Dúvidas
Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à Comissão
Organizadora, por meio dos seguintes contatos: ufamesportes@yahoo.com.br
ou pelo telefone: (92) 99112-1818 – Gilmar Couto
Manaus, 12 de junho de 2022.
Imagens meramente ilustrativas

