PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO
JAAVAS/ APAE- MANAUS

REGULAMENTO OFICIAL
CORRIDA RÚSTICA ABRACE UMA PESSOA COM DEFICIENCIA – 2017

01- A PROVA
1.1 Aprova Pedestre IV Corrida Rústica Abrace uma Pessoa com Deficiência será
realizada no dia 26 de agosto de 2017, pela Prefeitura Municipal de Manaus, em
prol da APAE – Manaus ( Associação de Pai e Amigos dos Excepcionais de
Manaus), tendo a participação de atletas de ambos os sexos, com idade mínima
de 15 anos ( data de nascimento e não o ano), devidamente inscritos,
doravante denominados ATLETAS, nas distancias de 5 Km , com qualquer
condição climática.
1.2 A “LARGADA” e a “CHEGADA” serão no mesmo local (Complexo
Turístico da Ponta Negra), com forme percurso.
1.3 O inicio do evento está previsto para 17h.
02- CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
OS atletas podem participar da corrida conforme as CATEGORIAS:PESSOAS
COM DEFICIENCIA e GERAL
2.1 ATLETAS E CATEGRIA PcDs (PESSOAS COM DEFICIENCIA )
Podem se inscrever nesta categoria, os atletas com deficiência, com carteira de
identidade para pessoas com deficiência, nas seguintes classificações:
a) ATLETAS COM DEFICENCIA VISUAL – O atleta com deficiência
visual é uma pessoa caracterizada pela perda ou redução da capacidade
visual , em um ou em ambos os olhos, sendo obrigatório correr com um
atleta guia, Ambos serão unidos por um cordão, tamanho máximo de 50 cm
de comprimento, preso a um dos dedos da mão ou ao braço, podendo ser
utilizada também uma cinta específica para guias.
b) ATLETAS COM DEFICIENCIA FÍSICA – ANDANTE atletas com
deficiência no membro inferior, ou em ambos, que dificulte seu caminhar ou
correr e/ou que utilize prótese (s)
c) ATLETAS COM DEFICIENCIA FÍSICA – USUÁRIO DE CADEIRA
DE RODAS atletas com deficiência no membro inferior, ou em ambos, que
dificulte seu caminhar ou correr.

d) ATLETAS COM SINDROME DOWN- atletas com alteração no
cromossomo 21
e) ATLETAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA – atletas com perda total
de audição.
f) ATLETAS COM SINDROME DE AUTISMO – atletas com transtorno
de desenvolvimento.
2.2 ATLETAS CATEGRIA GERAL – POR FAIXA ETÁRIA
PARÁGRAFO ÚNICO: Todo atleta que não se enquadrar especificamente na
CATEGORIA PcDs (Pessoas com Deficiência), descrita acima, será
considerado inscrito como ATLETA CATEGORIA GERAL POR FAIXA
ESTARIA e participará da competição tendo como referencia sua faixa etária.
03 REGRAS GERAIS DO EVENTO
a) Ao participar desta corrida, o atleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos, aceita totalmente o regulamento, assume as despesas de
transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras necessárias ou
provenientes da sua participação antes, durante depois da corrida;
b) O atleta participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda
que vier ser auferida com direitos de televisão ou qualquer outro tipo de
transmissão;
c) Haverá para casos de emergência, serviço de apoio médico e ambulância. O
atendimento médico de emergência de retaguarda será efetuado na rede
publica.
d) Durante o percurso das provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de
atletas e a sinalização do staff local. Devido à perda de atenção com a
paisagem ou outras coisas, o atleta deverá evitar correr muito próximo ao
limites das laterais do percurso, o que pode gerar tropeços no meio-fio, ou
nos objetos de segurança e demarcação;
e) A segurança da corrida receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
fiscais de percurso para a orientação dos participantes;
f) Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas na corrida,
independentemente de motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou
prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer durante a participação na
corrida;
g) Recomenda-se rigorosa avaliação medica previa e a realização de teste
ergométrico a todos os atletas;
h) É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada ou em
qualquer outro momento;

i) A organização da corrida, bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo
atleta inscrito na corrida a terceiros ou outros participantes, sendo esses de
única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
j) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá
ser feita, por escrito à organização da corrida, até 30 minutos após a
divulgação;
k) Poderão os organizadores/ realizadores suspender a corrida por questão de
segurança publica, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior;
l) O atleta que, em qualquer momento, deixar de atender às regras descritas
neste regulamento ou, por omissão deixar de comunicar ( com registro por
escrito e devidamente recebido pelos organizadores) à organização qualquer
impedimento de sua participação, poderá, em qualquer tempo, ser
desclassificado da corrida;
m) Todo atleta tem a obrigação de preencher a ficha de inscrição com dados
corretos e a apresentação dos documentos originais quando do recebimento
de qualquer premiação. Sendo que na ficha de recebimento haverá
conferencia dos documentos e a assinatura do atleta;
n) O atleta assume que participa desta corrida, por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, realizadores e
patrocinadores, em seu nome e de seus sucessores;
o) Ao se inscrever na corrida, o atleta disponibilizará seus dados e autoriza os
organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, que, em
qualquer tempo enviem em seu nome no endereço eletrônico ou físico (ou
qualquer outro fornecido), informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo
de correspondência;
p) É obrigatório o uso do numero de peito durante toda a realização da prova e
ele não poderá ser alterado, sendo passiveis de desclassificação os
participantes que não cumprirem este artigo. O numero de peito deverá ser
fixado na frente de sua camisa;
q) Além do controle na largada e chegada, a organização, a seu exclusivo
critério, poderá instalar mais um ponto de controle no trajeto onde a
passagem dos corredores for obrigatória;
r) O atleta que não for registrado em quaisquer dos pontos de cronometragem
será desclassificado;
s) Para nenhum ATLETA haverá duplicidade de premiação.
04 REGRAS GERAIS DA CORRIDA
a) A idade mínima para participação na corrida é de 15 anos (data de
aniversário e não o ano). Se o atleta for menor de 18 anos, será necessária a
autorização, por escrito, do pai ou responsável e acompanhada a copia do
documento de identidade de um deles que deverá ser apresentados pelo
responsável legal no ato da inscrição e esta regra se estende a PcDs (Pessoas
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com Deficiência) que tem seus responsáveis legai e que respondem perante
a lei por esta pessoa.
A Corrida Rústica Abrace uma Pessoa com Deficiência será encerrada
1(uma) hora após a chegada do primeiro colocado;
O atleta que não estiver dentro do tempo estabelecido, em qualquer ponto do
percurso, será convidado a retira-se da competição, finalizando a prova no
ponto em se encontrar, a partir do qual a organização não será responsável
por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor;
O atleta deverá observar o trajeto, não lhe sendo permitido qualquer meio
auxiliar para obter qualquer vantagem;
É proibido o auxilio de terceiros bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico, sem previa autorização por escrito, da organização, cabendo a
desclassificação do atleta. Não se aplica apenas para o “guia” do atleta com
deficiência visual ;
Não haverá pagamento de cachê de participação a nenhum atleta;
O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética, e que treinou adequadamente para corrida;
A organização da prova reserva-se o direito de incluir na corrida alguns
atletas especialmente convidados;
A organização não disponibilizara hotéis ou alojamento aos competidores.
As despesas com hospedagens e deslocamentos correrão por conta
exclusivas dos atletas participantes.

05 FORMAS DE INSCRIÇÃO, VALORES E PRAZOS
a) As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19/07/2017 e 20/08/2017
ou até quando atingir o número máximo de inscritos, limitados a 1000 (mil)
atletas, através do deposito bancário na Agencia do Bradesco nº 3734, Conta
Corrente 32160-5 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Manaus e do preenchimento da ficha de inscrição no site da APAE- Manaus
que deve ser enviado para o e-mail: jaavas.manaus@gmail.com.
b) Será cobrado uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais)- via deposito bancário,
com apresentação de comprovante.
c) Para as pessoas que não tem acesso à internet, será disponibilizado um posto
de inscrição na sede da APAE- Manaus – Av. Perimetral, S/N Conj. Castelo
Branco – Parque 10.
d) Em hipótese alguma serão aceitas inscrições no dia do evento.
e) A organização poderá, em qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos,
ou, ainda adicionar ou limitar as inscrições da corrida em função da
necessidade / disponibilidade técnicas//estruturais sem prévio aviso.
f) Os atletas que se inscreverem no evento, deverão anexar o scanner da
carteira de identidade, do depósito e a ficha para o endereço :
jaavas.manaus@gmail.com , até o dia 20 de agosto de 2017.

06 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Preenchimento correto e completo da ficha de inscrição, com os dados corretos
dos atletas.
07 IDENTIFICAÇÃO : Para receber o kit do atleta (camisa e pulseira de
identificação com numero
), o participante deverá comparecer à sede da APAE –Manaus nos dias 24/08 das
08h às 18h e no dia 25/08 das 10h às 20h, apresentando comprovante de
deposito e carteira de identidade.
Obs: Para que a inscrição seja efetivada é necessário que os documentos citados
no item 5 letra f, sejam encaminhados na data prevista às 0h.
PARAGRAFO ÚNICO – A responsabilidade pela veracidade dos dados
informados no cadastro é de inteira responsabilidade do atleta. NÃO serão
aceitas reclamações cadastrais após a inscrição.
08 CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
a) A classificação dos atletas na prova definida conforme sua colocação (ordem
de chegada);
b) Somente os 3 (três) primeiros de cada categoria serão classificados para
receberem o troféu.
09 PREMIAÇÃO
Todo atleta que completar a corrida em conformidade com este regulamento terá
direito as premiações específicas.
9.1 PREMIAÇÃO
DEFICIENCIA

DA

CLASSIFICAÇÃO

–

PESSOA

COM

a) Troféu e medalha para 1°, 2° e 3° lugares para MASCULINO e FEMININO
9.1.1 PREMIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA GERAL
a) Atleta que completar a corrida em colocação de 1°, 2° e 3° na CATEGORIA
GERAL, tanto no MASCULINO quanto no FEMININO, receberá troféu e
medalha.

9.2 MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO
Todos os participantes devidamente identificados que concluírem a prova
receberão medalha de participação.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) O atleta deverá está presente na entrega da premiação a que ele fizer jus no
dia da corrida para conferencia de assinatura e apresentação de documentos
b) Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para premiação deverão
encaminhar-se imediatamente á área da mesma, junto ao pódio, para a
entrega de prêmios, portando a carteira de identidade;
c) A organização se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de
premiação, que será divulgada no dia da corrida
d) Duvidas e informações técnicas devem ser esclarecidas/obtidas com a
organização, nos telefones (92) 99962-4300 e (92)99350-1847;
e) A coordenação poderá, a seu critério ou conforme as necessidade da corrida,
incluir ou alterar itens deste regulamento, total ou parcialmente;
f) As duvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora, de forma soberana, cabendo recurso a tais decisões.

A Coordenação

