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REGULAMENTO DA CORRIDA DO MIRITI FIRE DO 15º GBM – ABAETETUBA. 

 

REALIZAÇÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / 15º 

GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 

1. DA PROGRAMAÇÃO 

1.1 - Data do Evento: Dia 29 de Outubro de 2017 (DOMINGO) 

1.2 - Local: PRAÇA DA BANDEIRA 

1.3 - Abertura das áreas de serviço do Evento: 6h15 

1.4 – Confirmação e Entrega do alimento: ATÉ 25 de Outubro de 2017 

1.5 – Entrega da camiseta: Dia 27 de Outubro de 2017 

1.6 - Aquecimento/Alongamento para a largada: a partir das 06h15 

1.7 – Largada: 7h00 

1.8 - Cerimônia de Premiação: 9h00 

 

2. DA PROVA 

2.1 - A 2ª CORRIDA MIRITI FIRE será realizada no DOMINGO dia 29 DE 

OUTUBRO DE 2017. 

2.2 - A largada da Corrida, modalidade de caráter competitivo, será em percurso aferido 

de 6,4 km, e a largada será às 7:00hs, impreterivelmente, no seguinte percurso:  A largada 

será com os atletas saindo da Praça da Bandeira e depois entrando na Avenida Pedro 

Rodrigues, Rua Joaquim Mendes Contente, Rodovia Doutor João Miranda, fazendo o retorno 

no cruzamento de entrada da Estrada de Beja, novamente seguindo pela Rodovia DR. João 

Miranda no sentido normal ao fluxo, Avenida Dom Pedro II, Rua Barão do Rio Branco e 

chegada à Praça da Bandeira; 
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2.3 - O local da chegada será em frente à PRAÇA DA BANDEIRA, e haverá juízes a 

cada quilômetro fiscalizando a prova.  

2.4 - O percurso da prova começará com os atletas saindo da Praça da Bandeira e 

depois entrando na Avenida Pedro Rodrigues, Rua Joaquim Mendes Contente, Rodovia 

Doutor João Miranda, fazendo o retorno no cruzamento de entrada da Estrada de Beja, 

novamente seguindo pela Rodovia DR. João Miranda no sentido normal ao fluxo, Avenida 

Dom Pedro II, Rua Barão do Rio Branco e chegada à Praça da Bandeira; 

2.5 - A prova terá duração máxima de 2h (duas) horas. 

2.6 - Os atletas menores com idade mínima de 18 anos (completos até o dia da prova), 

só poderão participar da prova mediante autorização do responsável, a qual deverá ser 

entregue na hora da corrida. 

2.7 - A inscrição na CORRIDA DO MIRITI FIRE é pessoal e intransferível, não 

podendo haver trocas de participantes nem substituições; 

2.8 - As inscrições dos militares da Região Metropolitana de Belém deverão ser 

realizadas mediante autorização do CMT do militar competidor até o dia 25 de OUTUBRO de 

2017, essa ficha deverá ser entregue na 3ª Seção do COP, pois será disponibilizado um ônibus 

para deslocamento dos militares até o Município de Abaetetuba. Militares de outras Unidades 

Bombeiro Militar deverão entregar a ficha de inscrição na mesma data acima citada, sendo o 

deslocamento por meios próprios. 

2.9 – As inscrições dos participantes não militares poderão ser realizadas no período de 

16 a 25 de outubro de 2017, e poderão entregar a ficha de inscrição no Quartel do 15º GBM 

Abaetetuba. 

3.0 – A confirmação da inscrição através da entrega de 01 Kg alimento não perecível, 

poderá ser realizada no ato da inscrição, até do dia 25 de outubro de 2017. 
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3. DAS CATEGORIAS E PREMIAÇÃO. 

A) CATEGORIA MASCULINO E FEMININO 

CATEGORIA FAIXA ETÁRIA 

A 18 anos – 29 anos 

B 30 anos – 39 anos 

C 31 anos – 49 anos 

D Acima de 50 anos 

 

B) PREMIAÇÃO 

➢ Primeiro Lugar Geral Masculino e Feminino 

Troféu + Medalha + R$ 200,00 

➢ O primeiro colocado na categoria por faixa etária receberá troféu e 

medalha. 

➢ O 2º e 3º colocados nas respectivas categorias por faixa etária receberão 

medalhas de acordo com sua colocação na corrida. 

 

4 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

4.1 - A Comissão Organizadora oferecerá aos participantes todas informações sobre o 

percurso; 

4.2 – Sugere-se que os Atletas estejam prontos na Área de Concentração para largada no 

mínimo 45 minutos antes do horário estipulado de largada; 

4.3 – A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que 

venham a ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas 

serão tomadas para a segurança dos corredores.  
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4.4 – A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu 

Término. 

4.5 – A arbitragem ficará sob a coordenação do CBMPA 

4.6 – A corrida deverá ser completada no máximo em 2 (duas) horas.  

4.7 - O resultado da corrida estará disponível no endereço www.Bombeiros.pa.gov.br 

em até o 3º dia útil após a sua realização.  

4.8 – Durante o Percurso haverá fiscais de prova sendo obrigatório a passagem pelos 

mesmo para aferição de conclusão do percurso;  

5.  HIDRATAÇÃO 

5.1 - Serão disponibilizados 02 pontos de hidratação com água mineral, sendo: 01 na 

chegada e 01 no percurso.  

6.  ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: 

6.1 - Será disponibilizado atendimento pré hospitalar aos  participantes com 01 

Unidades  Resgate do CBMPA; 

7 . ÁREA DE SERVIÇO DA CORRIDA: 

7.1 - Nesta área ficarão disponíveis pontos de água e podium para realização do 

cerimonial de premiação.  

8. TELEFONES DE CONTATO: 

8.1 - Comandante do15ºGBM, MAJ QOBM HUGO- 988996412 

8.2 - Coordenador da Corrida, CAP QOBM JAIRO- 982022600 

8.3 - 1º Secretário da Corrida, 2ºTEN QOABM RODRIGUES - 981058195 
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9. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

9.1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 6,2 Km. 

9.2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas. 

9.3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA, isentando o Corpo de Bombeiros Militar do 

PA, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura 

venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

9.4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 

da PROVA. 

9.5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 

kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 

organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do 

evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização 

ou autoridades, das áreas acima descritas. 

9.6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e 

que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas 

às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas 

em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem 

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em 

qualquer tempo. 
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9.7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos da prova. 

9.8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

geração de ônus para o CBMPA, organizadores, mídia e patrocinadores. 

9.9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança 

pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre 

outros gastos despendidos pelo atleta será suportados única e exclusivamente por mim, 

isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer 

destes custos. 

9.10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta PROVA. 

  

11. CASOS OMISSOS 

11.1 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da prova. 

12. MAPA DA PROVA 

12.1 – Anexo A 

Abaetetuba-Pa, 10 de Outubro de 2017. 

 

 

HUGO CARDOSO FERREIRA - MAJ QOBM 

Respondendo pelo Comando do 15º GBM 

 

 

 

JAIRO VALENTE PEREIRA - CAP QOBM  

Coordenador do evento 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DA CORRIDA MIRITI FIRE 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ATLETA: 

 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

9.1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 6,3 Km. 

9.2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas. 

9.3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA, isentando o Corpo de Bombeiros Militar do 

PA, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura 

venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

9.4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 

da PROVA. 

9.5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de 

kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 

organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do 

evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização 

ou autoridades, das áreas acima descritas. 

9.6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e 

que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização destinadas 

às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a equipes montadas 

em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e também locais sem 

autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e do local do evento em 

qualquer tempo. 

9.7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 

descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos da prova. 
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9.8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 

divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem 

geração de ônus para o CBMPA, organizadores, mídia e patrocinadores. 

9.9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança 

pública todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, inscrição, entre 

outros gastos despendidos pelo atleta será suportados única e exclusivamente por mim, 

isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável pelo ressarcimento de qualquer 

destes custos. 

9.10. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta PROVA. 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

IIDADE: _________________                  RG: _____________         UBM:_______________  

CATEGORIA: ________    POSTO OU GRADUAÇÃO: _____________ 

 

Telefone para contato: ___________________ Endereço:____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________                                                 _____________________________ 

  ATLETA                                                               CMT do Atleta autorizando 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


