
REGULAMENTO GERAL 

“II CORRIDA E CAMINHADA DO PROFESSOR – SEMED” 

O evento denominado “CORRIDA E CAMINHADA DO PROFESSOR- SEMED” será composto de 

duas provas: uma corrida e outra caminhada, com distância de 5 km a ser realizado no dia 31 de 

outubro de 2015, na cidade de Manaus/AM, tendo a participação de servidores da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED. 

A largada será na sede da SEMED, na rua Recife e a chegada também na sede, na rua Maceió.  

Horário para Pelotão Amador de corrida e caminhada – Masculino e Feminino: 17 hrs. 

“Corrida e Caminhada do Professor – SEMED” terá como regras de competição as normas 

que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo. 

1- PARTICIPAÇÃO 

Inscrições limitadas a 1.600 atletas – individuais- Servidores da SEMED. 

Data de inscrição: 08 de outubro a 28 de outubro de 2015. 

Site: www.semed.manaus.am.gov.br 

1.1 – INSCRIÇÃO 

01 Kg de alimento não perecível  (entrega no recebimento do KIT). Será doado a uma 

instituição de caridade. 

1.2 – POR CATEGORIA 

Amador 

OBS: A idade mínima para participação na II Corrida e Caminhada do Professor é de 

18 anos. 

 

2 – RETIRADA DO KIT 

Os atletas inscritos receberão o kit do evento no dia 29 de outubro de 2015 das 14h às 

20h ou no dia 30 de outubro de 2015 das 08hrs às 18 hrs na rua da Penetração, s/n, no 

Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo. 

A entrega de kits será impreterivelmente feita nesses dias e horários. Não haverá entrega 

de kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo. 

Os kits] 

 

 somente serão retirados/entregues mediante a apresentação de um documento de 

identidade. 

 

3 – O  KIT DE PARTICIPAÇÃO 

O Kit de participação deverá constar de: 01 (uma) sacola plástica, 01 (uma) camiseta 

100% algodão malha piquet e uma pulseira com o número do corredor. 

Para receber o kit o atleta deverá doar 01 Kg de alimento não perecível. Este alimento 

será doado para uma instituição de caridade. 

 

4 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

No kit o atleta receberá seu número de identificação. 

http://www.semed.manaus.am.gov.br/


No dia da prova a pulseira com número deverá ser fixada no pulso do atleta. Ele é 

pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado e possui uma senha a ser 

utilizada pelo inscrito no serviço de guarda-volumes. 

 

5 – GUARDA VOLUMES 

Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos, guarda-volumes na região da largada 

e chegada. A organização não recomenda que sejam deixados dinheiro em espécie e objetos de 

valor no guarda-volumes tais como relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos 

eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de crédito e etc. 

 

6 – POSTOS DE HIDRATAÇÃO 

Serão disponibilizados ao longo do percurso, postos de hidratação com agua mineral a 

cada 2 km aproximadamente e 01 na largada. 

 

7 – RESULTADOS 

Os resultados das provas do evento II Corrida e Caminhada do Professor – SEMED serão 

publicados no site oficial do evento: www.semed.manaus.am.gov.br.  

A organização não é responsável por resultados publicados em outros sites que não o 

oficial. 

8 – PREMIAÇÃO 

8.1 – INDIVIDUAL 

 Masculino Feminino 

1 Passagem aérea Passagem aérea 

2 Troféu e medalha Troféu e medalha 

3 Troféu e medalha Troféu e medalha 

 

8.2 – POR EQUIPE 

CLASSIFICAÇÃO EQUIPE COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS 

Misto 

CLASSIF PRÊMIO 

1º LUGAR TROFÉU 

2º LUGAR TROFÉU 

3º LUGAR TROFÉU 

 

9 – REGRAS GERAIS 

A II CORRIDA E CAMINHADA DO PROFESSOR – SEMED terá a duração máxima de 01h30, 

sendo que o atleta que não estiver dentro do tempo projetado (pacechart), em qualquer ponto 

o percurso, poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a prova neste ponto, 

podendo embarcar nos ônibus cedidos pela organização para ir ao ponto de chegada. Todos os 

atletas inscritos que terminarem as provas receberão uma medalha de participação. 

Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de atendimento médico e 

ambulância. O atendimento médico de emergência de retaguarda será efetuado na rede 

pública. 

Durante o percurso de provas, o atleta deverá manter-se atento ao fluxo de atletas e a 

sinalização do staff no local. Devido à perda de atenção com a paisagem ou outras coisas, o 



atleta deverá evitar correr muito próximo aos limites das laterais do percurso, o que pode gerar 

tropeços no meio-fio ou nos objetos de segurança e demarcação. 

O atleta deverá percorrer o trajeto traçado pela organização ficando dentro dos limites 

impostos pelo gradeamento e sinalização, colocados ao longo do percurso, evitando assim, 

acidentes no contato com veículos fora destes limites.  

A segurança da prova será garantida pelos órgãos competentes e haverá árbitros, fiscais 

e staffs para a orientação e fiscalização dos participantes. 

Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores e empresas participantes, de nenhum valor correspondente a dados a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual 

for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos materiais que por ventura os 

atletas venham a sofrer durante a participação da prova. 

Recomendamos rigorosamente avaliação médica prévia e a realização de teste 

ergométrico a todos os participantes. 

Somente entrarão no Funil de Chegada os inscritos que estiverem portando seus 

números de inscrição. 

Não será permitido o auxílio externo aos participantes sob quaisquer hipóteses, a não ser 

por parte dos membros da organização. 

Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, 

até 30 minutos após a divulgação. 

Ao participar deste evento, o inscrito assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e da necessidade de consultar um médico 

antes da prova, para avaliar suas reais condições de participação. 

Ao participar deste evento, o inscrito cede outorgando a permissão irrevogável à 

organização e seus concessionários, todos os direitos de utilização de sua imagem, voz e 

semelhança, inclusive direito de arena, para finalidades legítimas e promocionais e em conexão 

com qualquer meio de comunicação e propaganda, assim como autoriza o possível envio de 

mensagens informativas via: e-mails, cartas, torpedos SMS, e por outros meios, para seus 

telefones e endereços cadastrados, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a 

ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, para esta e para 

próximas provas do mesmo evento e de eventos congêneres, declinando de qualquer 

compensação financeira relativa ao evento, sendo conhecedor de seu formato e execução. 

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, tais como ventos e chuvas fortes, que 

possam prejudicar o deslocamento dos atletas, podendo ocasionar acidentes, como sérios 

riscos a integridade física dos participantes. 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão esclarecidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões. 

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização pelo e-mail 

jaavas.manaus@gmail.com 

 

 

mailto:jaavas.manaus@gmail.com

