
REGULAMENTO 

6ª Corrida Rústica e Caminhada em comemoração ao 33º Aniversario do 8º BPM 

DIA 26/05/2018- NOTURNA 

 A 6ª Corrida Rústica e Caminhada do 8º BPM é organizada pelo 8º Batalhão de Policia Militar. 

Tem como Objetivo: Integrar a sociedade com a Polícia Militar, na data comemorativa dos 33 

anos do 8° BPM, propiciando lazer, atividade física e bem estar. 

 

 I) LOCAL DA LARGADA/CHEGADA 

Centreventos Cau Hansen 

Endereço: Avenida José Vieira, 315 (Beira - Rio) 

Bairro América -  

CEP: 89.204-110- Joinville - SC 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DIA 27 MAIO 2017 

18h45 – Aquecimento 

19h00 – Largada das Corridas e Caminhada 

20h30- Início da Premiação 

 II PERCURSO DA CORRIDA 

Art. 1º – Prova de 10 km: 

DUAS VOLTAS (Percurso totalmente plano). 

Largada e Chegada: Avenida José Vieira, 315 (Beira - Rio) 

A largada será no Centreventos Cau Hansen - Av. José Vieira, 315(norte-sul), retorno na 

Rua Max Colin, Av. José Vieira (sul-norte), rotatória Rua Pe. Antônio Vieira, Rua Aloísio Pires 

Condeixa, Rua Maceió (retorno), Rua Marcos Welmuth, Av. José Vieira (norte-sul). 

 Art. 2º- Caminhada e Prova de 5 km.  

UMA VOLTA (Percurso totalmente plano) 

Largada e Chegada: Avenida José Vieira, 315 (Beira - Rio) 

A largada será no Centreventos Cau Hansen - Av. José Vieira, 315(norte-sul), retorno na 

Rua Max Colin, Av. José Vieira (sul-norte), rotatória Rua Pe. Antônio Vieira, Rua Aloísio Pires 

Condeixa, Rua Maceió (retorno), Rua Marcos Welmuth, Av. José Vieira (norte-sul). 



 

III) Inscrições 

Art. 3º – As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.focoradical.com.br, 
www.ticketagora.com.br e www.km.esp.br  até as 24 (vinte e quatro) horas do dia 24.05.2017 

IV) Taxa de Inscrição 

-1º Lote até 10/05/2018: R$ 50,00 (quarenta e cinco reais)   

- A partir de 11/05/2018: R$ 60,00 (cinqüenta e cinco Reais) 

DESCONTOS: 

50 % (CINQUENTA POR CENTO): 

a) Atletas com mais de 60 (sessenta) anos; 

b) Não Haverá inscrição no dia da prova. 

c) A inscrição é de caráter intransferível e não serão devolvidos os valores relativos à taxa de 
inscrição, bem como não transferidos para outras provas. 

d) Todos os atletas com inscrição confirmadas nas provas recebem, número de peito, chip 
descartável e eventuais brindes dos patrocinadores/apoiadores. 

e) Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais do 
evento com cotas limitadas de quantidades sem obrigatoriedade de disponibilização de estoque 
por tamanho no ato da entrega de kit.  

f) Corrida será controlada por chip eletrônico e fiscal durante o percursso. 

g) O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o 
direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida após o evento. 

V- Categorias 

Art. 4º – somente poderão se inscrever atletas que tiverem idade mínima de 14(quatorze) anos, 
completos até o dia 31/12/2017, para participarem da prova de 5km, estando vedado 
participarem  da prova de 10km, conforme norma CBAt. 

 – A prova será realizada nos naipes, masculino e feminino, conforme abaixo: 

Na 6ª Corrida Rústica e Caminhada do 8º BPM:  HAVERÁ PREMIAÇÃO POR CATEGORia de 
10 em 10anos***** 

 

VI- PREMIAÇÃO: 

 

 

http://www.focoradical.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/
http://www.km.esp.br/


Da Corrida Rústica 10 km 

Classificação Geral 
10 KM  

PREMIAÇÃO Masc. Fem. 

1º Lugar  Troféu 

2º Lugar Troféu 

3º Lugar Troféu 

  

Da Corrida Rústica 5 Km 

Classificação Geral 5 
KM  

PREMIAÇÃO Masc. Fem. 

1º Lugar  Troféu 

2º Lugar Troféu 

3º Lugar Troféu 

  

 

Da Corrida Geral Rústica 5 Km Fardado 

(Traje do atleta fardado: Calça, coturno, camiseta e cobertura- boné) 

 

Classificação Geral 5 
km  

PREMIAÇÃO 

GERAL 

1º Lugar Troféu 

2º Lugar Troféu 

3º Lugar                  Troféu 

 

Da Caminhada de 5 Km  

Classificação  PREMIAÇÃO 

 Todos que 
completarem 

Medalha de participação 

 
 
 

• TODOS AQUELES QUE COMPLETAREM O PERCURSO, RECEBERÃO MEDALHA DE 
PARTICIPAÇÃO E KIT FRUTAS. 

 Art. 5º – Expirado o prazo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) será desativado o esquema 
de segurança e infra-estrutura do percurso, fechado o sistema de cronometragem, e liberado o 
trânsito nas vias do percurso. 

 



- Hidratação – Haverá postos de hidratação nos 2,5Km e 5 Km. 

VII- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 7º – Estará disponível um local para os participantes deixarem e retirarem seus pertences, 
portanto, somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas, bolsas ou mochilas. 

Art. 8º – Não será permitido ao atleta correr sem camiseta. 

Art. 9º – O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá ser 
removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade ou atitude 
antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou forçar passagem dentro do 
funil de chegada será passível de desclassificação. 

Art. 10º – Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado com 
calçado e camiseta. 

Art. 11º – As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção 
da prova. 

Art. 12º – As premiações serão entregues somente no dia do evento e horário programado pelo 
atleta ou representante, caso não seja retirado, não nos responsabilizamos pelo envio. 

Art. 13º – A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada 
caso alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes. 

Art. 14º – Ao proceder á inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento, 
como também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização de 
qualquer responsabilidade. 

Art.15º – Não será permitido trocar de prova após sua efetivação. 

Art.16º – Haverá um posto de entrega de número de peito e camiseta do evento nos dias 
25/05/18 (sexta-feira) das 15h até 20h e 26/05/18 (sábado) 10h até 16h, no seguinte endereço: 

a) – Shopping Mueller, Rua Senador Felipe Schmidt, Nº 235 Bairro centro; 

b) - Centreventos Cau Hansen para atletas de fora da cidade  no dia da prova até 01 hora 
antes da largada. 

Art. 17º – Os resultados da corrida estarão disponíveis até 72 horas após o evento, no site: 
www.km.esp.br. Na corrida de participação, a classificação será demonstrada por ordem de 
chegada e não será por categorias. 

Art. 18º – Atletas suspensos pela CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo não poderão 
participar; 

Art. 19º – Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora. 

 CONTATOS: ( 47 ) 3431-8733/99314583 pelo e-mail: 8bpmsefid@gmail.com 

Cabo PM Wender e Soldado PM Pedroso(47) 99961-3279 ou (47) 99701-1705  


	REGULAMENTO
	6ª Corrida Rústica e Caminhada em comemoração ao 33º Aniversario do 8º BPM
	DIA 26/05/2018- NOTURNA

