
CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA 
 
 
 

REGULAMENTO DE PROVA. 1ª Corrida do Clube dos Oficiais – 2019 
 
 
 

1 – MOTIVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
1.1 – O Clube dos Oficiais da Policia e Bombeiro Militar da Paraíba, que comemora o seu 55º aniversário 

promove a 1ª Corrida do Clube dos Oficiais, um evento esportivo que visa difundir na comunidade, 

a prática esportiva e promoção da saúde. 

1.2 – A realização deste evento estará sob a responsabilidade do Clube dos Oficiais PB, em parceria 

com os patrocinadores através de reuniões com a equipe organizadora e com os participantes, de 

modo a complementar com sucesso a programação elaborada. 

 

2 – AS PROVAS 
 

O percurso deve ser homologado pela diretoria do Clube dos Oficiais em comum acordo com a 

Prefeitura de João Pessoa e a equipe da SEMOB e será realizado no dia 15 de setembro de 2019, 

tendo como local de largada e chegada, o Largo da Gameleira – Praia de Tambaú. 

 
2.1 - A programação obedecerá aos seguintes horários: 

 
 

Data: 15 de Setembro de 2019. 

Horário: 06:30 horas 

Largada e Chegada: Largo da Gameleira 

Distância: 3km / 5km / 10km



 

2.2 - A idade mínima é de 16 anos completos antes da data do evento 

2.3 – Categorias e Faixas etárias. 

 
Categoria 1 – Publico Geral Masculino (5km e 10km) 

Categoria 2 – Publico Geral Feminino (5km e 10km) 

Categoria 3 – Militar (Bombeiro e Policia) (5km e 10km) 

 
Faixas etárias público geral: 
16 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 
 
Faixas etárias militar: 
18 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 
 

 
 
2.4 – A idade dos participantes será de a partir de 16 anos, de ambos os sexos, todos,  devidamente 

avaliados em relação a sua condição e aptidão física para participação na prova 

 
3 – DAS INCRIÇÕES 

 
 
3.1 - As inscrições estarão disponíveis, para atletas individuais, de 28 de agosto de 2019 a 10 de 

setembro de 2019 ou até atingir o Limite Técnico total  de 600 (seissentos) inscritos pelo endereço 

eletrônico: www.clubedosoficiaispb.com.br 

 
3.2 - O valor da inscrição individual é de R$ 70,00 (setenta reais) com direito incluso a kit padrão do 

evento (camisa + chip + número + seguro). 

3.2.1- A Meia Inscrição será válida apenas para: Idosos e Portadores de Necessidades Especiais. 
 
 
3.3 - O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. Também não será permitida a 

transferência da inscrição para outro evento e/ou outro participante, sob qualquer argumento. 



4.0 – DO SEGURO 
 
 
4.1- Todo participante inscrito estará coberto por apólice de seguro individual válida a partir da  largada 

das provas, até o tempo técnico limite para sua conclusão, desde que efetivamente assinado pelo atleta 

documento probatório de aptidão física para tal fim. 

 
4.4.1- Seguro de Responsabilidade Civil Promoção Eventos 

 . RC Básica R$200.000,00- Franquia 10% Prejuízos com Mínimo de R$1.500,00 

 . RC Atletas - R$200.000,00 – Franquia 10% Prejuízos com Mínimo de R$ 1.500,00 

 RC Fornecimento de bebidas e comestíveis R$200.000,00 

 RC Empregador R$100.00,00- Franquia 10% Prejuízos com Mínimo de 1.500,00 

 Obras Civis Montagem e Desmontagem R$ 150.000,00- Franquia 10% Prejuízos  com  

Mínimo de 1.500,00 

 RC Cruzado- R$ 100.000,00 Franquia 10% Prejuízos com no Mínimo de 1.500,00 

 Danos Morais- R$ 40.000,00 Franquia 10% Prejuízos com Mínimo de 1.500,00 

 RC Despesas de Defesa em Juízo Civil R$ 40.000,00- Franquia 10% Prejuízo com Mínimo   

de 1.500,00 

 RC Perdas e Danos Financeiros a Danos Corporais- 40.000,00 Franquia 10% Prejuízo com 

Mínimo de R$ 1.500,00 

 RC Veículos Terrestre Motorizados a Serviço da Produção R$ 40.000,00- Franquia 10% 

Prejuízos com Mínimo de 1.500,00 

 
4.4.2- Seguro Acidentes Pessoais Participantes Corrida de Rua. 600.Pessoas 

(Atletas Corredores) 

100 Pessoas (funcionários do evento entre Staffs e Prestadores de Serviços) 



 
 
 
 

4.4.3- Cobertura individual 

 Morte Acidental R$ 30.000,00 

 Invalidez total e parcial permanente por acidentes R$ 30.000,00 

 Menores 14 Anos Reembolso Funeral de até R$ 5.000,00 
 
 
 
5.0- DO PRÊMIO 

 
 
5.1 – Serão fornecidas medalhas para todos os corredores que cruzarem  a linha  de chegada dentro 

do tempo estipulado pela organização do evento (3 horas). 

 
5.2 – Serão fornecidas premiação com troféus aos três (03) primeiros colocados na classificação geral 

Masculino e Feminino dos percursos de 5km e 10km. Além da premiação em troféus para os (03) 

primeiros lugares nas faixas etárias na categoria público geral e militar: 

 

Faixas etárias público geral: 
16 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 
 
Faixas etárias militar: 
18 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 

 

5.3 – Para os corredores Masculino e Feminino do percurso de 3km serão fornecidas apenas 

medalhas para todos que concluirem o percurso. 

 

5.4 -Na categoria especial (cadeirantes) masculino e feminino serão fornecidas apenas medalhas 

para todos que concluirem o percurso. 

 

5.4.1 -Em hipótese alguma haverá duplicidade de premiação e nenhum tipo de bônus para qualquer 

atleta. 



6 – Regulamento Geral das Provas 

 
A 1ª Corrida do Clube dos Oficiais será realizada no dia 15 de setembro  de  2019  (domingo) na 

cidade de João Pessoa, Paraíba em percurso homologado pela Federação Paraibana de Atletismo com 

direção técnica e arbitragem feita pela mesma. 

 
A largada será dada no Largo da Gameleira – Praia de Tambaú, por atletas regularmente inscritos de 

ambos os sexos, sob qualquer condição climática, estando a largada prevista para as 06 horas e 30 

minutos da manhã. 

 
6.1 - Regras Gerais 

 
6.6.1 - A idade mínima permitida para participação no evento é de 18 anos. 

 
6.6.2 - A prova terá duração máxima de 03 (três) horas. O participante que não completar  a  corrida 

dentro do tempo estipulado, será convidado a retirar-se da competição em qualquer ponto do percurso, 

obrigando-se a entrega do chip eletrônico de controle à organização. 

 
6.6.3 - Não poderão participar da prova atletas  que estejam suspensos ou cumprindo qualquer tipo   de 

punição imposta pela Confederação Brasileira de Atletismo ou Federações a ela afiliadas. 

 
6.6.4 - A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e a coordenação providenciará 

pessoal para a orientação aos participantes. 

 

6.6.5 - Para os casos de emergência serão disponibilizados serviços de ambulâncias para os 

participantes. O atendimento médico de emergência será efetuado em hospitais da rede pública na 

cidade de João Pessoa – PB. 

 

6.6.6 - Serão colocados à disposição dos participantes inscritos os serviços de sanitários (banheiros 

químicos) e guarda-volumes, devidamente sinalizados. A organização recomenda que não sejam 

deixados valores nos guarda-volumes (Exemplo: relógios, celulares, roupas e acessórios  de alto valor, 

cartões de crédito, cheques, dinheiro etc.). 

 

6.6.7 -A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado nos guarda-volumes, por 

tratar-se de um serviço de cortesia. Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus 



patrocinadores, apoiadores oficiais e parceiros  de segmento,  de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes do evento, independente de qual for o 

motivo, nem por extravio de materiais ou prejuízo que eventualmente os atletas venham a sofrer durante 

a participação na prova. 

 

6.6.8 -A organização recomenda a rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes.



6.6.9 - A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores oficiais e parceiros de 

segmento não se responsabilizam por prejuízos e/ou danos causados pelo atleta inscrito na prova a 

terceiros ou outros participantes, sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 
6.6.10 - Ao participar do evento o atleta assume a responsabilidade pelo fornecimento de seus dados  

e aceita integralmente o Regulamento Geral da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 

sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação, treinamento, e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 

 
6.6.11- Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, inclusive 

direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com os direitos 

de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão para a prova. 

 

6.6.12 - É proibida a utilização de qualquer outro procedimento para a participação na largada oficial 

(tais como: pular grades ou adentrar a pista ilegalmente). O atleta obriga-se a observar e a seguir o 

trajeto oficial, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A 

não observação dessas regras causará a desclassificação sumária do atleta. 

 

6.6.13 - A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior. 

 

6.6.14 - A organização poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento incluir ou alterar 

este Regulamento total ou parcialmente a qualquer momento sem aviso prévio. 

 

6.6.15 - As dúvidas ou omissões deste Regulamento Geral da Prova serão dirimidas pela Comissão 

organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

6.6.16 - Todos os corredores são obrigados a participarem com a camisa oficial da  prova  com  

exceção dos atletas patrocinados que compõe o quadro de elite da prova. 



7 – Cronograma do Evento 

 
7.1 –Período de Inscrição 

 
7.7.1 - As inscrições para a 1ª edição serão abertas a partir do dia 20 de agosto a 10 de setembro de 

2019. 

 

7.7.2 - As inscrições serão feitas através do site www.clubedosoficiaispb.com.br 

 

7.7.3 - Podendo ser encerrada antecipadamente desde que atinja os 600 (seissentos) inscritos. 
 

7.7.4 - Será obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição, em que será assinada a declaração de 

que o participante estará na condição de apto, clínica e fisicamente para participar da prova,  isentando 

os organizadores, seus patrocinadores, apoiadores oficiais e parceiros de segmento de quaisquer 

responsabilidades. 

 
7.2 - Valor da Inscrição 

 
7.7.1 – O valor da inscrição será de R$ 70,00 (setenta reais) para atletas brasileiros e atletas 

estrangeiros. 

 
7.7.2 - O pagamento da meia inscrição será oferecida apenas para Idosos e Pessoas Portadoras de 

Necessidades especiais. 

 

7.7.3 - Não haverá reembolso de inscrição por parte da organização, seus patrocinadores, apoiadores 

oficiais, ou parceiros de segmentos, aos atletas que participarem ou não do Evento, por qualquer que 

seja o motivo. 



7.3- Forma de inscrição 

 
7.7.1 - As inscrições serão feitas pelo site www.clubedosoficiaispb.com.br e ao final da inscrição será 

gerado um boleto para pagamento. 

 
7.7.2 - O participante deverá apresentar o boleto devidamente quitado no dia da entrega do Kit do atleta 

para que assim seja feita a validação de sua inscrição. 

 
7.4 –Largada, Chegada e Duração 

 
A Largada e chegada se dará no Largo da Gameleira, onde os atletas poderão completar a prova no 

período máximo de 03 (três) horas, contadas a partir da autorização oficial da largada. 

 
7.5 – Categorias (Faixas Etárias) 

 
Público Geral Masculino 
Público Geral Feminino 
Militar (Polícia e Bombeiro) 
 

Faixas etárias público geral: 
16 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 
 
Faixas etárias militar: 
18 à 39 anos 
40 à 59 anos 
60+ 

 
7.6 – Retirada dos Kits (número e camisa) 

 
7.6.1 - Os kits poderão ser retirados nos dias 13 e 14 de setembro de 2019. 08:00h às 19:00h no dia 

13, das 08:00h às 12h00h no dia 14, na sede do Clube dos Oficiais da Policia e Bombeiro Militar da 

Paraiba, exclusivamente pelo próprio atleta inscrito ou por representante devidamente autorizado, 

apresentando o respectivo recibo de pagamento da inscrição documento com foto do participante e 

documento assinado pelo mesmo ao qual ficara retido com a equipe de organização do evento. O atleta 

militar deverá levar documentação de identificação militar para retirada do kit.  

 
7.6.2 - O kit de corrida é composto pelo número de identificação, camiseta, seguro e Chip. Além disso, 

o participante que não retirar seu kit na data e horário indicado ficará impedido de participar da prova  e 



perderá o direito ao kit de corrida. Vale salientar que não haverá entrega do kit no dia da prova. 



7.7 –Premiação 

 
7.7.1 - A premiação está dividida em classificação geral, e por categoria na faixa etária. Os prêmios  

serão compostos por troféus e medalhas. 

 
7.7.3 - Todos os Documentos enviados via e-mail oficial ou apresentados na Secretaria do Clube dos 

Oficiais precisam estar em  boas condições  tendo que estar legível as informações dos mesmos. 

 
7.7.5 - Todos os atletas que concluírem a competição dentro do tempo máximo previsto pela equipe 

técnica da competição, receberão o kit lanche e medalha somente no ato da devolução dos chips 

eletrônicos. 

 
7.7.6 - Em nenhuma hipótese haverá premiação em duplicidade. 



 

7.8 - Disposições Gerais 

 
7.8.1 - Todos os atletas devidamente registrados na prova são obrigados a utilizar o número de 

inscrição fixado e aberto na parte frontal da camiseta (na altura do peito); bem como, afixar o chip de 

cronometragem no tênis de corrida. Qualquer adulteração ou mutilação do número de peito ou uso 

incorreto do chip implicarão na desclassificação do atleta. 

 
7.8.2 - Haverá unidades móveis de atendimento médico ao longo do percurso, incluindo largada e 

chegada. 

 
7.8.3- A organização disponibilizará postos de abastecimento de água para hidratação nos 1,5Km,  

2,5Km, 5Km e na área de chegada. 

 
7.8.4 - O percurso é totalmente demarcado e aferido pela FPA, com indicação a cada 2Km; 

 
7.8.5 - Toda a estrutura de apoio será mantida aos atletas que completarem ou estiverem participando 

da prova dentro do prazo máximo estipulado de 03 (três) horas, a partir do sinal sonoro de largada; 

 
7.8.6 - O atleta será desclassificado nos seguintes casos: 

 
 Quando houver troca de número, chip eletrônico ou senha; 

 Ceder o número, chip eletrônico ou senha a outro atleta inscrito ou não-inscrito na prova; 

 Invadir o pelotão de elite; 

 Deixar de passar nos pontos determinados de ponto de controle; 

 Não entregar o chip eletrônico quando da chegada; 

 Largar antes da autorização do diretor da prova; 

 For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 

 Empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as normasda prova; 

 Desacatar outro (s) atleta (s), o público, a arbitragem ou os organizadores. 



7.8.7 - Caso o atleta perca, danifique ou extravie o chip eletrônico, fica obrigado a pagar o 

montante de R$ 100,00 (cem reais), como forma de indenização aos organizadores. 

 
7.8.8 - Poderá haver ou não exame antidoping. 

 
 
 
Reclamação e protesto - Quaisquer reclamações ou protestos dos participantes, só serão aceitos  por 

escrito ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial, mediante  o 

pagamento de salário mínimo vigente em espécie, cujo valor será devolvido em caso  de deferimento 

da reclamação ou protesto, conforme regras internacionais da IAAF. 

 
 
 
Considerações Finais -  Todos  os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por critério  da 

Direção Geral da Prova, não cabendo qualquer outra apelação. 

 
 
 
Ao finalizar a inscrição você afirma que leu, entendeu e concorda com 

os termos deste regulamento. 

 


