CORRIDA DE ANIVERSARIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - 2021
Regulamento CORRIDA DA CIDADE V/C ( TROFÉU LEANDRO PRATES ) - 2021

No dia 09 de Novembro do corrente ano, a PMVC através da secretaria de Cultura, Esporte e
lazer, realizara em comemoração aos 181 anos de V/C o evento esportivo denominado
CORRIDA DA CIDADE VCA ( TROFEU LEANDRO PRATES ), com o intuito de incentivar a pratica
esportiva na cidade.

Distâncias:
• 8 KM -CORRIDA Para atletas de 15 anos acima.
• 3 KM - CAMINHADA .
Inscrições
Serão disponibilizadas 500 vagas GRATUITAS na plataforma Sympla.com.br , com link no site
oficial da PMVC - https://www.pmvc.ba.gov.br/
Obs.: Será disponibilizadas 500 inscrições a partir das 19hrs do dia 30 de Outubro de 2021, e
assim que atingir a quantidade limite ( 500 vagas ), será encerradas automaticamente pelo
sistema provedor das inscrições.
Para as pessoas que não comparecerem a retirada de numero de peito e chip na data e
horário estabelecido terá automaticamente a sua inscrição CANCELADA sem direito a
qualquer tipo de recurso.
A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por
outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número para outra será
responsável por qualquer acidente ou dano que esta pessoa venha a sofrer ou provocar,
eximindo a organização de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. Também não será
contemplado na premiação geral e por faixa etária caso tenha índice para participar da
mesma.
Largada:
• Data: 09/11/2021 ( Terça feira )
• Horário: 9:00hrs
• Local da largada: Centro Cultural Glauber Rocha, av Brumado - Vitória da Conquista - Ba.
Programação:
• 08:20 h - Concentração;
• 09:00 h – Largada;
• 10:30 h - Premiação.
Hidratação: ·
Serão disponibilizados 03 postos de HIDRATAÇÃO no percurso e 01 na chegada .

Ambulância:
Será disponibilizado uma AMBULÂNCIA durante a realização do evento.
Premiação:
Haverá premiação com troféu do 1º ao 5º Colocado GERAL masculino e feminino e premiação
pecuniária em dinheiro para os três primeiros colocados Gerais MASC/FEM, não concorrendo
a premiação das FAIXAS ÉTARIAS.
Geral Masculino e Feminino
• 1º Lugar – Troféu + R$ 500,00
• 2º Lugar – Troféu + R$ 300,00
• 3º Lugar – Troféu + R$ 200,00
• 4º Lugar – Troféu
• 5º Lugar – Troféu
Haverá premiação com troféu do 1º ao 3º Colocado para todas as FAIXAS ÉTARIAS por idade.
Classificação por FAIXAS ÉTARIAS:
8KM Masculino e Feminino








- 15 a 19 anos;
- 20 a 29 anos;
- 30 a 39 anos;
- 40 a 49 anos;
- 50 a 59 anos;
- 60 a 69 anos;
-70 anos acima.

• 1º Lugar – Troféu
• 2º Lugar – Troféu
• 3º Lugar – Troféu
8KM Cadeirantes
• 1º Lugar – Troféu
• 2º Lugar – Troféu
• 3º Lugar – Troféu
8KM Servidor da Prefeitura ( Masc/Fem )
• 1º Lugar – Troféu
• 2º Lugar – Troféu
• 3º Lugar – Troféu
Para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é considerada a idade que o atleta
terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova.

Eventuais recursos deverão ser reportados ao diretor da prova, até 10 minutos após a
divulgação do resultado.
Nota: OS Atletas não poderão pedir nem um tipo de auxílio que permita ludibriar a prova para
ganhar (carro, moto, bike, etc.), só no caso de desistência da prova, se caso aconteça o atleta
será desclassificado; ·
A prova será individual para a corrida de 8KM.
Não serão entregues troféus, medalhas, pós termino do evento; ·
Após o término do evento o atleta não terá como mencionar supostas reclamações; ·
O Atleta se responsabilizará pelos riscos, acidentes e problemas físicos ou fisiológicos que por
ventura possam acontecer no percurso, concentração bem como na execução do percurso
supramencionada, ficando os promotores isentos de qualquer responsabilidade decorrente de
acidentes, antes durante ou depois da prova, mas disponibilizaremos carros e o atleta terá
total segurança; ·
O Número de Peito e o Chip é de uso obrigatório para o atleta o número de peito na parte
frontal da camisa, e o chip no cadarço do tênis caso esteja sem os mesmos será
desclassificado;
O participante fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do chip e instalação em
seu corpo/vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, bem como a passagem no tapete de
captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos, e os mesmos
podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a
ORGANIZAÇÃO e REALIZADORES do fornecimento dos mesmos.
O Atleta é orientado a fazer exame médico antes da prova.
Estacionamento: Não será disponibilizado nenhum tipo de estacionamento exclusivo para os
atletas, sendo de responsabilidade dos mesmos a escolha do local adequado para tal.

Entrega do NUMERO DE PEITO E CHIP:
Local:
CENTRO CULTURAL GLAUBER ROCHA
SABADO ( 06/11 ) 09:00 as 11:30 / 14:30 as 17:00 hrs.
Para as pessoas que não comparecerem a retirada de numero de peito e chip na data e
horário estabelecido terá automaticamente a sua inscrição CANCELADA sem direito ao
qualquer tipo de recurso.
Um atleta poderá retirar o numero de peito e chip de outro atleta desde que esteja com o
documento e comprovante de inscrição do atleta impresso em mãos.
Esse regulamento pode ser alterado pela organização do evento sem data prévia.
Boa Prova !

