
 

REGULAMENTO 

26ª CORRIDA E CAMINHADA DE CONFRATERNIZAÇÃO PELA RECONSTRUÇÃO     

DO ESTÁDIO DE ATLETISMO CÉLIO DE BARROS 
 

 

 1 - O EVENTO 

1.1 CORRIDA E CAMINHADA DO CÉLIO DE BARROS será realizada no Maracanã/Rua 

Professor Eurico Rabelo s/nº - Portão 17 – Célio de Barros – RJ, NO DIA 20 DE MAIO de 

2018. A etapa será constituída por Corrida na distância de 4 km, e Caminhada de 4 km, 

com participação de atletas devidamente inscritos.     

 

1.2 – O EVENTO TERÁ largada e chegada no Portão 17 do Maracanã – RJ 

 

1.3 – O ÍNICIO das provas do EVENTO esta previsto para os seguintes horários: 

 

  - 06:30 – Abertura do Evento 

  

 - 07:30 – Alongamento 

   

- 08:00 – Largada da Corrida e Caminhada 

  - 09:00 – Premiação – A ORGANIZAÇÃO solicita extrema atenção ás chamadas do     

sistema de som na área de Largada para eventuais alterações e contestações nos 

respectivos horário. 

 

2 – CORRIDA 

 

2.1 – A corrida será disputada nas categorias Geral Masculino e Feminino. 

 

3 – CAMINHADA 

 

3.1 A caminhada não tem caráter competitivo e não possuirá chip de cronometragem. 

Todos os caminhantes que completarem o percurso e estiverem portando o 

número de peito terão direito a receber medalha de participação do evento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 - KIT ATLETA 

 

4.1 O Kit básico do Atleta da Corrida e caminhada é composto de: Número de identificação 

de peito, Camisa do evento, chip de cronometragem descartável. 

 

4.2 – A entrega do Kit Atleta será realizada nos dias 18 e 19 de MAIO das 10:00 às 17 horas 

na Loja de Tênis Esportivo situado na Rua Senador Dantas 117 sobre loja – 220 – 

Centro – Próximo ao Metro Largo da Carioca – RJ. 

 

4.3 – Não Haverá entrega de Kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo. 

 

 

 

5 – VALORES 

      CORRIDA – R$60,00 + TAXA 

      CAMINHADA – R$60,00 + TAXA 

 

 

 

6 - PREMIAÇÃO EXTRA  TROFÉUS PARA OS  CINCO PRIMEIROS COLOCADOS DE AMBOS OS 

SEXOS. 

 

         Primeiro colocado: R$250,00 

  

         Segundo colocado: R$200,00  

 

         Terceiro colocado: R$150,00 

 

         Quarto colocado: R$100,00 

 

         Quinto colocado R$50,00 

 

6.1 – Sorteio Geral:  R$200,00 e 1 par de tênis da 361 

 

6.2 – Um par de tênis para maior equipe inscrita. 

 

6.3 - Troféus para as três maiores equipes inscritas. 

 



 

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

 - Documento oficial original com foto 

 - Comprovante da inscrição 

 - Termo de Responsabilidade Individual.     

          

 

7.1. Eu declaro que disputarei a 26ª CORRIDA E CAMINHADA PELO ESTÁDIO DE 

ATLETISMO CÉLIO DE BARROS, no dia 20 DE MAIO 2018 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. 

7.2. 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 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  7.3. 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 20/05/2018. 

 

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

do atleta o qual deseja retirar o KIT. 

 

Rio de Janeiro, ___/___/2018.  

  

   8 - FAIXAS ETÁRIAS 

            MASCULINO              FEMININO 

               15 -  19                    15 - 19 

               20 – 24                    20 – 24 

               25 – 29                    25 - 29 

               30 – 34                    30 - 34 

               35 – 39                    35 - 39 

               40 – 44                    40 - 44 

               45 – 49                    45 - 49 

               50 – 54                    50 - 54 

               55 – 59                    55 - 59 

               60 – 64                    60 - 64 

               65 – 69                    65 - 69 

               70 – 74                    70 - 74 

               75 – 79                    75 - 79 

               80,                           80,  

OBS.: PREMIAÇÃO PARA AS FAÍXAS ETÁRIAS 

          Troféus para os primeiros colocados de cada faixa etária e medalhas especiais do 

SEGUNDO AO QUINTO colocados. 

         



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 96421.1260 

 

   

 

12 – LOCAL: 

 

       DATA: 20/05/2018 

HORÁRIO: 08h00 

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

Maracanã – Rio de Janeiro 

         


