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MARINHA DO BRASIL 
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE NEWTON BRAGA 

 
2ª CORRIDA RÚSTICA E CAMINHADA "INTENDÊNCIA EM MOVIMENTO2019" 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Capítulo 1  
OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - A 2ª Corrida Rústica e Caminha Intendência em Movimento tem como objetivo 
principal o estímulo ao exercício físico, entendido como ferramenta de excelência em gestão. 

Art. 2º - Seus demais objetivos acessórios são os seguintes: contribuir para o congraçamento e 
“espírito de corpo” entre as tripulações das Organizações Militares de Intendência; contribuir para a 
ampliação dos níveis de motivação destas mesmas tripulações; e executar ação solidária em apoio a 
instituições de caridade. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A competição, ainda que inerente às corridas rústicas, não é objetivo 
deste evento, sendo considerada como meio para a satisfação da força de trabalho do Corpo de 
Intendentes, mas, em hipótese algum, o seu fim. 

Art. 3º - A organização e coordenação do evento estão sob a responsabilidade de comissão criada 
exclusivamente para este fim, doravante denominada “Organização da Prova”, da qual participa 
como responsável técnica a Divisão de Educação Física e Esportes deste Centro. 

Capítulo 2 
INSCRIÇÃO 

Art. 4º - Poderão ser inscritos os militares e servidores civis das Organizações Militares (OM) 
convidadas, assim como Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha e do Quadro Complementar 
do Corpo de Intendentes da Marinha. 

Art. 5º - As pré inscrições individuais deverão ser realizadas no “hot site” do evento, através do link 
disponibilizado nos convites às OM. A inscrição só será válida após confirmação da Organização da 
Prova. 

Art. 6º - A taxa de inscrição por participantes será de dois quilos de alimentos não perecíveis, 
deverão ser entregues no momento da retirada do kit de prova, em data a ser definida pela 
Organização da Prova. Os alimentos arrecadados serão doados em sua totalidade a Instituições de 
Caridade a serem definidas e divulgadas pelo CIANB. 

Art. 7º - No ato da inscrição, o participante concordará com as condições estipuladas neste 
regulamento e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar da prova. 

§1º - Somente poderão ser inscritos participantes que estejam APTOS e sem restrições em Inspeção 
de Saúde, sendo responsabilidade do próprio e do Ponto de Contato (POC) da respectiva OM.  
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§2º - Pode a Organização da Prova, seguindo recomendação do médico responsável pelo evento, 
retirar um participante a qualquer momento, caso seja julgado que o mesmo não apresenta 
condições satisfatórias de saúde para prosseguir. 
 
Art. 8º - O período de inscrição inicia-se na data de recebimento da mensagem inicial do CIANB e 
encerra-se no dia 01JUL2019, podendo ser postergado por deliberação da Organização da Prova. 

Art. 9º - As inscrições são pessoais e INTRANSFERÍVEIS, sendo responsabilidade do POC da 
OM do participante qualquer eventual resultado incorreto decorrente do uso de número de peito e 
chip por participante não correspondente à inscrição original. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais ocorrências ensejarão em não apuração de resultado, 
podendo ainda ser apurado eventual contravenção disciplinar.  

Capítulo 3 
LOCAL, PERCURSO E HORÁRIO 

 
Art. 10 - O Evento será realizado nas vias do Complexo Naval de Abastecimento (CNAb) e via 
cinza, conforme o percurso descrito em Anexo. 
 
§1º - A prova será realizada nas distâncias de 5Km (caminhada e corrida) e de 10Km (somente 
corrida), estando os participantes diferenciados através do número de peito. 

§2º - O circuito de 10 Km será constituído de duas voltas de 5 Km no percurso único, sendo 
balizada a divisão de continuidade e chegada por divisórias e pessoal de apoio. 

§3º - Por motivo de força maior, o local e o percurso da prova poderão ser alterados pela 
Organização da Prova a qualquer tempo. 

Art. 11 - O participante deverá respeitar o trajeto escolhido pela Organização da Prova de forma 
integral, mantendo-se dentro do percurso conforme orientação dos fiscais, não podendo se eximir da 
sanção alegando ignorância ao mesmo. A não obediência poderá levar à DESCLASSIFICAÇÃO 
DO PARTICIPANTE. 

Art. 12 - Serão disponibilizados postos de hidratação com água no percurso. Ao final da prova, 
serão disponibilizadas água e frutas para os participantes concluintes. 

Art. 13 - A largada das provas será realizada às 08h00, sendo que os inscritos na modalidade 
CAMINHADA, deverão concentrar-se à ré dos participantes de corrida. 

§1º - Recomenda-se que os participantes estejam no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência. 

§2º Às 9h45 (01h45min após a última largada) uma viatura da Organização da Prova fará o 
percurso para liberação das vias, transportando eventuais participantes que ainda se encontrarem no 
percurso. 

§3º - Por motivo de força maior, poderá ser alterado o horário de largada e encerramento pela 
Organização da Prova. 
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Capítulo 4 
KIT DE PROVA 

Art. 14 - O kit de prova será composto de camisa da prova, número de peito (correspondente ao 
percurso a realizar), alfinetes de fixação, chip de marcação de tempo e medalha de conclusão (para 
todos que concluírem a prova). 

§1º - A retirada do kit de prova ocorrerá pelo POC da OM, em dia e local, anterior à data do evento, 
a ser informado pela Organização da Prova. 

§2º - Será de responsabilidade do POC e do participante a conservação do número de peito e do 
chip, de acordo com os requisitos que serão informadas no ato de retirada. Os chips que forem 
amassados ou dobrados podem apresentar problemas na marcação do tempo do participante. 

Capítulo 5 
CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 

Art. 15 - Os participantes serão divididos nas seguintes categorias: 

a) até 30 anos; 
b) de 31 a 40 anos; e 
c) acima de 40 anos. 

§1º - Será considerada a idade do participante no dia da prova. 

§2º - As categorias serão consideradas separadamente para cada sexo. 

§3º - Em caso de empate em qualquer posição de cada categoria, a idade dos corredores será 
utilizada como critério de desempate, sendo melhor classificado o corredor mais velho. 

§4º - Caso persista o empate, será utilizado o critério de antiguidade para a classificação. 

§5º - As categorias de idade poderão ser aglutinadas ou extintas pela Organização da Prova caso 
não atinjam, separadamente, o número mínimo de 10 corredores por categoria. 

§6º - Para controle de premiação será considerado o tempo líquido da prova (horário de chegada 
subtraído do horário de largada), que é o tempo total computado eletronicamente, independente da 
posição em que chegar ou largar. 

I - Ainda que um participante cruze a linha de chegada à frente de outro participante, este fato não 
determina, necessariamente, que estes estarão em classificações finais na mesma ordem de chegada, 
uma vez que o controle é feito eletronicamente e as posições são determinadas por tempo de 
percurso líquido (ou real) de cada participante individualmente. 

Art. 16 - Serão premiados: 

a) os 3 (três) primeiros colocados de cada percurso GERAIS (independente de faixa etária). por 
categoria (masculinos e femininos); 

b) os 3 (três) primeiros colocados de cada percurso, por faixa etária e categoria (masculinos e 
femininos); e 
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c) os demais competidores que terminarem a prova receberão uma medalha de conclusão. 

§1º - Os participantes premiados como CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO e 3º LUGAR GERAL, não 
serão premiados novamente em sua categoria por IDADE, sendo atribuído ao participante com 
melhor tempo que se seguir à colocação correspondente. 

§2º - Não haverá premiação para a prova de caminhada (somente medalha de conclusão). 

§3º - No caso excepcional de ausência de algum dos participantes vencedores da prova no momento 
da premiação, o POC da OM respectiva receberá o prêmio ou designará um representante para o 
recebimento. 

§4º - Consta em Anexo a esse Regulamento uma Tabela de Premiações. 

Art. 17 - A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término. 

Art. 18 - Todos os participantes poderão verificar o seu tempo e colocação no site da corrida após 
o término da apuração. 

PARÁGRAFO ÚNICO - a tenda de controle não ficará disponível aos participantes durante a 
apuração dos resultados. 

Capítulo 6 
SORTEIO DE BRINDES 

Art. 19 - Para participação nos sorteios pós-prova, o participante deverá destacar o número presente 
no número de peito, depositando-o em urna disponibilizada para esta finalidade pela Organização 
da Prova. 

PARÁGRAFO ÚNICO - somente os participantes presentes no momento do sorteio receberão os 
brindes, realizando-se novo sorteio em caso de ausência do participante sorteado até que haja 
sorteado presente. 

Capítulo 7 
CONDUTA DOS PARTICIPANTES 

Art. 20 - Será obrigatório o uso da camisa do evento e do calção azul (homens) / bermuda feminina 
azul-marinho (mulheres) de TFM, de acordo com o Regulamento de Uniformes da Marinha do 
Brasil – RUMB, sendo facultado o uso de boné ou viseira na cor branca. 

Art. 21 - Será autorizado o uso de celulares e dispositivos eletrônicos de áudio durante a prova, 
desde que não atrapalhe a comunicação com os fiscais da prova. 

Art. 22 - Será desclassificado da competição e sujeito a realização de apuração de caráter disciplinar 
o participante que:  

a) demonstrar qualquer atitude antidesportiva; 
b) agarrar o vestuário, puxar ou empurrar um concorrente, com o intuito de obter vantagem sobre 
este; 
c) movimentar-se apoiando em outros atletas ou veículos sejam motorizados ou não; 
d) alterar a sinalização da prova; 
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e) obstruir trajeto ou parte dele; 
f) possuir comportamento considerado ofensivo ou provocativo contra outros participantes , 
integrantes da Organização da Prova ou eventual terceirizado;  
g) se envolver em brigas, causar tumulto ou lesionar algum competidor; 
h) se fazer substituir por outro atleta (incluindo troca de chip); 
i) cruzar o arco de chegada pelo sentindo contrário; e 
j) tomar atalho de qualquer distância; 

Art. 23 - Serão observados os pilares básicos de Hierarquia e Disciplina e o Regulamento 
Disciplinar para a Marinha (RDM). 

Capítulo 8 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24 - A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a 
segurança dos participantes, a critério da Organização da Prova. Eventual necessidade de 
reagendamento ou cancelamento será divulgada com a antecedência permitida. 

Art. 25 - A Organização da Prova disponibilizará para os participantes inscritos o atendimento 
médico de emergência no local da prova, com ambulância e recursos necessários para os primeiros 
socorros. Caso haja necessidade, o participante será encaminhado ao Hospital Naval Marcílio Dias. 

Art. 26 - A Organização da Prova reserva-se ao direito exclusivo de utilizar fotos e filmagens 
oficiais de provas, com imagens dos participantes, para fins de divulgação e publicidade. 

Art. 27 - Os casos omissos serão julgados pela Organização da Prova e, caso necessário, o Sr. 
Diretor do CIANB, não cabendo recurso a estas decisões. 

Artigo 28 - Após a efetivação de sua inscrição, o participante assume e concorda automaticamente 
com os termos deste Regulamento, e acata todas as decisões da Organização da Prova. 

Artigo 29 - Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e à 2ª CORRIDA RÚSTICA E 
CAMINHA INTENDÊNCIA EM MOVIMENTO pertencem à Organização do evento. 
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ANEXO 

TABELA DE PREMIAÇÕES: 

1ª PREMIAÇÃO 
1º colocado geral masculino - 5km 
2º colocado geral masculino - 5km 
3º colocado geral masculino - 5km 

1ª colocada geral feminino - 5km 
2ª colocada geral feminino - 5km 
3ª colocada geral feminino - 5km 

2ª PREMIAÇÃO 
1º colocado geral masculino - 10km 
2º colocado geral masculino - 10km 
3º colocado geral masculino - 10km 

1ª colocada geral feminino - 10km 
2ª colocada geral feminino - 10km 
3ª colocada geral feminino - 10km 

3ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 5km - até 30 anos 
2º colocado masculino - 5km - até 30 anos 
3º colocado masculino - 5km - até 30 anos 

1ª colocada feminino - 5km - até 30 anos 
2ª colocada feminino - 5km - até 30 anos 
3ª colocada feminino - 5km - até 30 anos 

4ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 10km - até 30 anos 
2º colocado masculino - 10km - até 30 anos 
3º colocado masculino - 10km - até 30 anos 

1ª colocada feminino - 10km - até 30 anos 
2ª colocada feminino - 10km - até 30 anos 
3ª colocada feminino - 10km - até 30 anos 

5ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 5km - 31 a 40 anos 
2º colocado masculino - 5km - 31 a 40 anos 
3º colocado masculino - 5km - 31 a 40 anos 

1ª colocada feminino - 5km - 31 a 40 anos 
2ª colocada feminino - 5km - 31 a 40 anos 
3ª colocada feminino - 5km - 31 a 40 anos 

6ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 10km - 31 a 40 anos 
2º colocado masculino - 10km - 31 a 40 anos 
3º colocado masculino - 10km - 31 a 40 anos 

1ª colocada feminino - 10km - 31 a 40 anos 
2ª colocada feminino - 10km - 31 a 40 anos 
3ª colocada feminino - 10km - 31 a 40 anos 

7ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 5km - acima de 40 anos 
2º colocado masculino - 5km - acima de 40 anos 
3º colocado masculino - 5km - acima de 40 anos 

1ª colocada feminino - 5km - acima de 40 anos 
2ª colocada feminino - 5km - acima de 40 anos 
3ª colocada feminino - 5km - acima de 40 anos 

8ª PREMIAÇÃO 
1º colocado masculino - 10km - acima de 40 anos 
2º colocado masculino - 10km - acima de 40 anos 
3º colocado masculino - 10km - acima de 40 anos 

1ª colocada feminino - 10km - acima de 40 anos 
2ª colocada feminino - 10km - acima de 40 anos 
3ª colocada feminino - 10km - acima de 40 anos 

 
A ordem de premiação obedecerá a esta tabela. 


