
4º CORRIDA DE RUA UEPB
 “EDUCANDO PARA VIVER BEM”

 REGULAMENTO GERAL

TÍTULO 1 - A PROVA

1.1 - A 4a Corrida de Rua da UEPB - “EDUCANDO PARA VIVER BEM” - será

realizada no dia 22 de SETEMBRO de 2019 na cidade de Campina Grande-Paraíba,

com os percursos de 3 Km (caminhada) e 5 Km, com duração máxima de 02 (duas)

horas. Contará com a participação de pessoas de ambos os sexos, devidamente

inscritas, doravante denominadas ATLETAS, será realizado o evento com qualquer

condição climática.

1.2 - A corrida tem por finalidade o incentivo à prática da caminhada e corrida

de rua em Campina Grande e nos demais municípios e Estados circunvizinhos.

1.3 - O evento terá LARGADA na Rua Maciel Pinheiro na cidade de Campina

Grande,  estado da Paraíba.  E CHEGADA no mesmo local,  conforme o percurso

detalhado e divulgado no web site da COEL/UEPB.

1.4 - O início da CORRIDA será às 07h00 para todas as categoria.
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TÍTULO 2 - CATEGORIAS E REGRAS DE     PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Os ATLETAS podem participar do EVENTO inscrevendo-se na PROVA

nas categorias abaixo discriminadas:

FAIXAS ETÁRIAS - MASCULINAS E FEMININAS – 3 Km e 5 Km

Cat. 01 – Geral de 15 a 60 anos ou mais (5 Km);

I. Até 29 anos

II. De 30 a 39 anos

III. De 40 a 49 anos

IV. De 50 a 59 anos

V. De 60 anos ou mais

Cat. 02 – Servidores da UEPB – Professores/ Técnicos Administrativo (5 Km);

I. Até 29 anos

II. De 30 a 39 anos

III. De 40 a 49 anos

IV. De 50 a 59 anos

V. De 60 ou mais

Cat. 03 - Alunos da UEPB (5 Km): Aberto.

Cat. 04 – Deficientes (5 Km): Aberto.

Cat. 05 - Portadores de Necessidades Especiais (5 Km): Aberto.

Cat. 06 – Livre: aberto e participantes dos programas e projetos realizados na UEPB
(3 Km - caminhada).

2.2 - Sobre a Classificação geral:

Classificação geral - Masculino e Feminino Geral nos 5 Km - correspondente

aos  03  (três)  primeiros  colocados,  independentemente  de  idade  e  categoria,  que

ultrapassarem  a  linha  de  chegada,  cumprindo  fielmente  as  determinações  deste

Regulamento. Os três não entram na classificação das demais categorias.

Parágrafo Único:  a categoria LIVRE será destinada a caminhada de 3 Km, onde o

público-alvo são  os participantes dos programas e projetos realizados na UEPB, com
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isto terão direito, apenas, a camisa e medalha, não entrando na classificação geral. Esta

última, está destinada as categorias que englobam os 5 Km.

2.3 - As categorias estão assim classificadas:

MASCULINO (5 Km)  - Geral: de 15 a 60 anos ou mais
- Servidores da UEPB Professores/Técnicos administrativos

- Alunos da UEPB
- Deficientes

- Portadores de Necessidades Especiais

FEMININO (5 Km) - Geral: de 15 à 60 anos ou mais

                                           -Servidoras da UEPB Professoras/Técnicas administrativas

- Alunas da UEPB
- Deficientes

- Portadores de Necessidades Especiais

LIVRE  (MASCULINO  E  FEMININO)  3  Km  –  comunidade  e participantes  dos
programas e projetos realizados na UEPB.

TÍTULO 3 - DA REALIZAÇÃO

3.1 - Da data, local, horário e percurso

Data: 22 de SETEMBRO de 2019

Local: Rua Maciel Pinheiro no centro da cidade de Campina Grande - PB

Horário: 07:00 horas

Percurso: 3 Km e 5 Km

TÍTULO 4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1  -  Disponibilizamos  950  (novecentos  e  cinquenta)  inscrições,  onde  650

(seiscentas e cinquenta) estão destinadas ao público da UEPB, que terão que realizar

uma PRÉ-INSCRIÇÃO de  22 de julho  a 01 de setembro de 2019,  após essa data
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receberão um e-mail, onde deverão confirmar suas inscrições até o dia 15 de setembro

de 2019. O público geral efetuará suas inscrições no período de 22 de julho a 01 de

setembro de 2019, diretamente com a empresa responsável pelas inscrições, onde o

boleto bancário já confirma sua adesão ao evento.

4.2 - As Inscrições de professores, técnicos administrativos, alunos da UEPB e

participantes dos programas e projetos realizados na UEPB, serão efetuadas através

link  http://coordenadorias.uepb.edu.br/coel/inscricoes/ com  limite  de  200  (duzentas)

inscrições  para  servidores  da  UEPB  professores  e  técnicos  administrativos,  300

(trezentas) inscrições para alunos devidamente matriculados e 150 (cento e cinquenta)

inscrições para  categoria  livre  (3  Km) destinadas ao publico  geral  e  a  idosos dos

programas e projetos realizados na UEPB.

4.3  -  As  inscrições  para  o  público  geral,  com  limite  de  300  (trezentos)

inscrições, serão efetuadas pelo site https://www.contraorelogio.com.br/ com valor de

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

4.4  -  Não  serão  realizadas  inscrições  no  dia  da  corrida,  podendo  os

interessados participarem da prova sem direito à classificação e a premiação.

4.5 - A entrega dos Kits de participação será realizada nos dias  20 e 21 de

setembro,  dias  que  antecedem a  corrida.  O  local  de entrega  dos  Kits  será  no

Centro Artístico Cultural  (CAC) -  prédio do antigo curso de  administração da

UEPB, localizado na Avenida Getúlio Vargas, vizinho a agência dos Correios –

Centro, Campina Grande-PB. O horário de entrega será das 08h00 às 17h00 (sem

intervalo para o almoço).

Parágrafo único: A entrega dos kits dos professores, técnicos administrativos, alunos e

participantes dos programas e projetos realizados na UEPB serão entregues NO DIA 20

DE SETEMBRO DE 2019 na PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL, localizada no terreio do

prédio da Reitoria, Bodocongó, Campus I, Campina Grande-PB, no horário das  08h00

às 17h00. E NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019 as entregas dos Kits serão, apenas,

no Centro Artístico Cultural (CAC)  - prédio do antigo curso de administração da

UEPB, localizado na Avenida Getúlio Vargas, vizinho a agência dos Correios –

Centro, Campina Grande-PB no horário das 08h00 às 17h00 
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 4.6  -  A  idade  mínima  para  participação  da  Corrida  é  de  15  anos.  Os

atletas/participantes menores de 18 anos só poderão participar com autorização, por

escrito,  com firma reconhecida dos pais ou responsável  legal.  A autorização deverá

estar acompanhada  de  cópia  de  um Documento de Identificação que será retido pela

Organização no ato da inscrição.

 4.7 - No ato da inscrição dos menores de 18 anos cada participante deverá

assinar o Termo de Responsabilidade da Prova (anexo) e dar ciência do Regulamento

Geral do evento.

4.8 - O limite técnico será de 950 (novecentos e cinquenta) participantes.

Parágrafo único: os professores, técnicos administrativos, alunos e  participantes dos

programas e projetos realizados na UEPB ao pegar o Kit deverão LEVAR  2 (DOIS)

PACOTES DE LEITE EM PÓ DE 200G.

TÍTULO 5 - DA PREMIAÇÃO

 5.1- A premiação será concedida aos 03 (três) primeiros colocados em todas as
categorias.

5.2-  Os atletas que optarem pela caminhada de 3 Km, terão direito, apenas, a
medalha não entrado na disputa de troféus. 

Parágrafo  Único  – A  todos  os  corredores(as),  devidamente  inscritos,  que

ultrapassarem  a  linha de  chegada  da  corrida  serão  contemplados(as)  com  uma

medalha de participação

TÍTULO 6 - DA DESCLASSIFICAÇÃO

6.1 - Será desclassificado o ATLETA que:

a) Não cumprir rigorosamente o percurso;
b) Dificultar a ação de outro atleta durante o percurso;
c) Apresentar durante a realização da prova conduta antidesportiva;
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d) Pegar carona em autos, moto, bicicletas ou similares;
e) Ultrapassar dentro do funil de chegada.

TÍTULO 7 - DO ATENDIMENTO MÉDICO

7.1  -  A  ORGANIZAÇÃO  disponibilizará  atendimento  emergencial  extra

hospitalar,  em  caso  de  necessidade.  Cada  corredor  deve  ter  conhecimento  das

possíveis  consequências  da  prática  de  uma  atividade  deste  tipo,  assumindo  ser

responsável por qualquer gasto relacionado a emergências médicas, salvo aqueles

cobertos pelo Seguro de Corredor e a atenção da emergência em terreno seja com

ambulância,  socorristas,  enfermeiros  ou médicos da ORGANIZAÇÃO.  Em caso de

necessidade  para  continuar  com  os  primeiros  socorros,  serão  transferidos  para  o

hospital local. 

7.2 – Haverá, no percurso da corrida 03 (Três) postos de apoio com distribuição

de água mineral.

7.3 – Ao completar a prova o ATLETA terá a sua disposição água e frutas para

hidratação.

TÍTULO 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo  único  -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos,  no  local,  pela  Comissão

Organizadora do EVENTO.

Campina Grande, 18 de julho de 2019

José Eugênio Eloi Moura
Coordenador de Esporte e Lazer UEPB

CONTATOS: Telefone: 3315-3450  / Web Site: http://coordenadorias.uepb.edu.br/coel  / Facebook: 
https://www.facebook.com/coel.uepb.1  / Instagram: @coeluepb
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ANEXO

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA PROVA
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº

4a CORRIDA DE RUA DA UEPB – “Educando para viver bem”
22 de setembro de 2019

NOME:
DATA DE NASCIMENTO:
MASCULINO (  ) FEMININO (   )
CATEGORIA:
EQUIPE:
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
CEP.:
RG:
CPF:

OBS.: Declaro  estar  em  perfeitas  condições  de  saúde  assumindo  inteira
responsabilidade sobre qualquer acidente que por ventura venha a sofrer antes,
durante ou depois da prova, ocasionado, inclusive, por falta de condições físicas.
Assumo  a  responsabilidade  sobre  as  informações  prestadas  acima  isentando
Coordenadores  /  Patrocinadores  e  Realizadores  do  Evento  e,  ainda,  estou  de
acordo com o Regulamento da Prova. Autorizo o uso de minha imagem para a
divulgação  do  Evento.  Casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora do Evento.

Assinatura do Atleta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO Nº ATLETA:
CAMPINA GRANDE-PB, // 2018

Visto – Responsável pela Inscrição
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