
 

 

“CORRIDA AZUL” 
 

Portadores de Necessidades Especiais Do Sexo Masculino  
 

MEMBROS INFERIORES – atleta com amputação, má formação ou 

paralisia de membros inferiores;  

DEFICIENTES VISUAIS - independente do grau de deficiência e se a 

deficiência é em um ou nos dois olhos; obrigatório ter 

acompanhante. 

MEMBROS SUPERIORES – atleta com amputação, má formação ou 

paralisia de membros superiores;  

 

 

 PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

 1º Lugar: Troféu +Medalha  

 2º Lugar: Troféu +Medalha 

 3º Lugar: Troféu +Medalha 
 

FAIXA ETÁRIA: 

 

Masculino Feminino: 

18 - 29 anos / 30 - 39 anos / 40 – 49 anos / Acima de 50 anos 
 

Portadores de Necessidades Especiais Do Sexo Feminino  
 

MEMBROS INFERIORES – atleta com amputação, má formação e 

paralisia de membros inferiores; 

 

PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS DO SEXO FEMININO  

1º Lugar: Troféu +Medalha  

 2º Lugar: Troféu +Medalha 

 3º Lugar: Troféu +Medalha 

  

FAIXA ETÁRIA LIVRE  



 

 

 

OBS: Acima de 18 anos 

 

- Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada faixa 

etária com troféus do primeiro ao terceiro colocado  

- Será considerada, na definição da faixa etária, a idade 

completa que o atleta terá no dia 08/12/2015. 

- Será levado em consideração o tempo líquido para a premiação 

por faixa etária;  

 

Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização 

de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS. 

 

               Os acessos às áreas de Concentração e Largada 

serão sinalizados, sendo proibido pular as grades que delimitam 

estas áreas para entrar na pista no momento da largada. 

  

 RESULTADOS  

                Os resultados serão divulgados imediatamente 

após o término da prova e publicados no site www.sistime.com.br 

 ATENÇÃO: Obs.: Será exigido documento de identidade no ato da 

premiação. O atleta que não apresentá-lo terá a sua premiação 

suspensa até que apresente um documento que o identifique como o 

titular da inscrição. 

AS INSCRIÇOES SERAO ENCERADAS DIA 04 DE NOVEMBRO (QUATRO DIAS 

ANTES DO EVENTO) 

 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por acidentes que 

porventura possam ocorrer, antes, durante ou após a competição, 

prestando apenas os primeiros socorros.  

Que se fizerem necessários.  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas até o dia 04/11 no Hospital São 

Camilo e pelo site www.sistime.com.br  

http://www.sistime.com.br
http://www.sistime.com.br


 

 

Valor: 

• 1º Lote (até o dia 21/09): R$ 35,00  

• 2º Lote: (até o dia 04/11) R$ 40,00  

As inscrições são limitadas, podendo ser encerradas a qualquer 

momento. 

 

ENTREGA DE KITS O Kit  

 

Os Kits serão entregue nos dias 05/11, 06/11 e 07/11 das 8h às 

20h e dia 07/11 das 08h às 12h, no Hospital São Camilo em 

Formosa/GO, Avenida Bosque, n° 13, Centro. É obrigatória a 

apresentação do comprovante de pagamento da inscrição e do 

documento de identidade na hora da retirada do Kit. 

  

 - DESCLASSIFICAÇÃO 

- Será desclassificado o atleta que: 

* Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização 

do evento; 

* Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, 

praça ou calçadas); 

* Ultrapassar outro competidor dentro do funil de chegada; 

* Passar novamente pelo funil de chegada, marcando novo tempo de 

chegada, após haver concluído a prova; 

* Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva. Todo e 

qualquer contratempo não previsto neste regulamento será 

analisado pela Comissão Organizadora,  

a quem competira a melhor resolução, não cabendo recurso contra 

suas decisões.  

  

 - DÚVIDAS 

 Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser 

endereçados à Comissão Organizadora, através dos seguintes 



 

 

contatos:  

Telefone: (61) 3631-9283 / (61)9638-0787 

  

  

 

 


