
REGULAMENTO 

20ª CORRIDA E CAMINHADA DE CONFRATERNIZAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO     

DO ESTÁDIO DE ATLETISMO CÉLIO DE BARROS 
 

 

 1 - O EVENTO 

 

    CORRIDA E CAMINHADA DO CÉLIO DE BARROS com 6 etapas no decorrer do ano, 19/fev, 

23/abril,  11/junho, 27/agosto, 22/0ut e 17/dezembro. 

    Em cada etapa os atletas poderão escolher entre corridas de 4 e caminhada de 4km é 

aberta a todas as idades e visa incluir famílias e grupos de amigos ao evento. 

 

 

2 – MODALIDADE 

       

      Corrida – 4km 

      Caminhada – 4km 

 

 

3 – LARGADA/CHEGADA 

 

      Rua Professor Eurico Rabelo S/Nº - Portão 17 do Célio de Barros – Maracanã – Rio de 

Janeiro 

 

 

4 -  KIT ATLETA 

 

   CAMISA 

- NUMERO DE PEITO  E CHIP DE CRONOMETRAGEM 

- MEDALHA A TODOS OS PARTICIPANTES 

 

4.1. Para retirar o Kit Atleta, é necessário apresentar: 

 - Documento oficial original com foto 

 - Comprovante da inscrição 

 - Termo de Responsabilidade Individual  

      

         PREMIAÇÃO EXTRA 

         Primeiro colocado: R$200,00,  2º R$150,00, 3º R$100,00, 4ºR$75,00 E 5º R$40,00 

         Primeira colocada: R$200,00,  2ª R$150,00, 3ª R$100,00, 4ªR$75,00 E 5ª R$40,00 

         Sorteio Geral: R$200,00 e um Tenis 



4.2. Eu declaro que disputarei a 20ª CORRIDA E CAMINHADA PELO ESTÁDIO DE 

ATLETISMO CÉLIO DE BARROS, no dia 11 de JUNHO de 2017, por livre e espontânea 

vontade, isento de qualquer responsabilidade por acidentes que venha sofrer, os 

organizadores, promotores e patrocinadores, em meu nome e de meus herdeiros ou 

sucessores. 

Declaro estar em boas condições físicas e médicas para disputar a prova e ter 

treinado apropriadamente. Por este instrumento cedo todos os direitos de utilização 

de minha imagem, inclusive direito de arena, permitindo o livre uso de meu nome e 

fotografia, não tendo direito a receber quaisquer rendas auferidas, como de direitos a 

televisão ou a qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas provas. 

Assumo as despesas de viagem, hospedagem, alimentação e translado, bem como 

quaisquer despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidentes que por ventura 

venham a ocorrer durante a prova. 

 

4.3. Para a retirada do Kit Atleta por terceiros, é necessário apresentar:  

 - Comprovante de Inscrição;  

- Cópia do documento oficial com foto do atleta inscrito; 

 - Documento oficial original com foto do terceiro; 

 - Termo de Retirada por Terceiros; 

- Termo de Responsabilidade Individual assinado pelo Atleta 

        4.4. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE KIT 

 

 

Eu, _________________________________________________, portador da 

cédula de identidade nº __________________, expedido pelo _______, inscrito no CPF 

nº ____________________ autorizo 

________________________________________________________, portador(a) da 

cédula de identidade nº__________________, e inscrito(a) no CPF nº 

____________________ a retirar o meu kit de atleta, para a minha participação na 

CORRIDA E CAMINHADA DE CONFRATERNIZAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO 

DO ESTÁDIO DE ATLETISMO CÉLIO DE BARROS a realizar-se no dia 11/06/2017. 

 

*junto deste documento o portador deverá mostrar o comprovante de inscrição original 

do atleta o qual deseja retirar o KIT. 

 

Rio de Janeiro, ___/___/2017.  



 

 

5 –  RETIRADA KIT ATLETA 

Dia 09 E 10 de JUNH0 das 10 às 17h, na Loja de Tenis – Rua  Senador Dantas, 117 – 

sobreloja 220 – Centro - próximo ao metrô da Carioca. 

 

6 – HORARIO da LARGADA 

      

       8.00HORAS 

 

7 – VALORES 

 

      CORRIDA – R$38,00 + TAXA 

      CAMINHADA – R$ 38,00 + TAXA 

 

 

8 – PREMIAÇÃO 

 

      - Troféu para os 5 primeiros colocados  em ambos os sexos masculino e feminino 

      - Troféu para maior equipe inscrita, identificada por camiseta representativa. 

      - Medalha de participação para todos os participantes.  

          

   9 - Guarda volume no local do evento  

   9.1 - A comissão organizadora disponibilizará ambulância no local do evento. 

 

            9.2 - Haverá hidratação no INICIO do percurso e no final da prova onde serão 

servidas frutas. No encerramento todos darão as mãos para realização de oração e 

o grito de guerra dizendo: "QUEREMOS A RECONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE 

ATLETISMO CÉLIO DE BARROS, EM PADRÕES OLÍMPICOS" 

 

 

10 -  REALIZAÇÃO  

-    



10.1 -  APOIO: 

 

:                               

 

 

                  

 
 

 

 

 

11 –  ORGANIZAÇÃO DO EVENTO         

 

 

        Organizadores: Professor Rabelo, Graça e Edneida 

        Tel. 021 2533.2643 e 7815.9668 

 

   

 

12 – LOCAL: 

 

       DATA: 11/06/2017 

HORÁRIO: 08h00 

LARGADA E CHEGADA: Portão 17 do Célio de Barros  (Rua Professor Eurico Rabelo s/nº    

Maracanã – Rio de Janeiro 

         


