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REGULAMENTO CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DA FPBA 

 

REGULAMENTO - 2017  

1 – OBJETIVO  

             A Federação Paraibana de Atletismo,  com o apoio da Secretaria de Esportes, Juventude 

e Lazer do Governo do Estado da Paraíba realizará o Circuito de Corrida de Rua , que tem como 

objetivo promover a participação do público e corredores do Estado, levando o melhor atleta 

na categoria masculina e feminina no final do circuito através de somatória de pontos 

acumulados ao longo das 5 provas do circuito para a Corrida de São Silvestre ficando no 

pelotão da elite.   

            O Circuito visa difundir cada vez mais a modalidade que mais cresce em números de 

participantes, assim como levar  a população dando a oportunidade para as regiões de 

estarem recebendo os corredores, e mostrar as diversidades do percurso de cada uma delas.   

           O Circuito de Corrida de Rua da FPBA  2017 é composto por cinco etapas, conforme 

segue:  

1ª ETAPA: 21/04/2017 - Corrida de Tiradentes – Largada: 07h00min  

2ª ETAPA: 18/06/2017 – Corrida da Pula  07h00 

3ª ETAPA:– – Largada: 07h00min   

4ª ETAPA: – Largada: 07h00min  

5ª ETAPA: - Largada : 07:00 min 

2 – CATEGORIAS (Masc. e Fem.)  

CATEGORIA IDADE ANO DE NASCIMENTO CATEGORIA : Masculino/ Feminino 

1. 30/34 

2. 35/39 

3. 40/44 

4. 45/49 

5. 50/54 

6. 55/59 

7. 60/64 

8. 65/69 

9. 70/74 

10. 75/79  

11. Acima de 80 anos 
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3 – PONTUAÇÃO  

             Serão pontuados os atletas que chegarem do 1º ao 20º de cada categoria de cada 

etapa, com somatória da pontuação para premiação do circuito, obedecendo a seguinte 

ordem:  

 Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos Classificação Pontos 1º 20 6º 15 

11º 10 16º 05 2º 19 7º 14 12º 09 17º 04 3º 18 8º 13 13º 08 18º 03 4º 17 9º 12 14º 07 19º 02 5º 

16 10º 11 15º 06 20º 01  

4- DAS INSCRIÇÕES  

A inscrição será realizada pelo site da FPBA em cada uma das etapas no valor de R$ 60,00 reais 

1ª ETAPA: 01/03/2016 - distribuição das senhas: a partir das 07h00min.  

2ª ETAPA: 03/05/2016 - distribuição das senhas: a partir das 07h00min.  

3ª ETAPA: 16/08/2016 - distribuição das senhas: a partir das 07h00min.  

4ª ETAPA: 18/10/2016 - distribuição das senhas: a partir das 07h00min.  

5ª ETAPA : 

 

5-VAGAS: 500 vagas   

          Retirada do kit – A data para retirada dos kits, que será divulgada no momento da 

inscrição, será próxima a data de realização de cada  prova. O local de retirada será colocada 

no site da FPBA 

6- PREMIAÇÃO  

NAS ETAPAS: 

 * Troféus para os três (03) primeiros atletas Geral Masc/fem. E ao 1°de cada  categoria em 
cada etapa.  
* Medalhas para todos os participantes.  
GERAL – FINAL  

* Para efeito de classificação geral (final) em todas as Categorias e Sexos, serão somados os 
melhores resultados do ano obtidos nas diversas etapas, descartando-se uma falta ou o pior 
resultado.  
 * O atleta que participar das 5 etapas e pontuar em todas, receberá uma bonificação de 05 
(cinco) pontos na    pontuação final. 
 * E caso de empate na classificação final – geral serão adotados os seguintes critérios: A. 
Maior número de melhores colocações durante o circuito (1ºs, 2ºs, 3ºs, etc...) B. Maior 
número de provas concluídas e pontuadas no circuito (do 1º ao 20º lugar). C. Para efeito da 
classificação FINAL, o atleta deverá participar de no mínimo 3 (etapas).  
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7-DECLARAÇÃO 

              Declaro que disputarei  esta prova por minha livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os organizadores, apoiadores e patrocinadores, em meu nome e de 

meus herdeiros.  

                 Declaro gozar de boa saúde e ter treinado apropriadamente para a prova. Declaro, 

ainda, isentar os organizadores e patrocinadores de qualquer responsabilidade sobre os 

objetos deixados por mim no guarda – volumes. 

            Autorizo por meio deste a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação 

contendo imagens da minha participação neste evento para finalidade legítima. Declaro, ainda, 

estar ciente do regulamento anexo.  

  

 

 

  ESTE TERMO DEVERÁ SER ASSINADO NO ATO DA INSCRIÇÃO 

 

 

DEMETRIO NUNES DE SOUSA FILHO 

DIRETOR TÉCNICO DA FPBA 
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