
  

 

REGULAMENTO GERAL 

 

*A Corrida Rústica do CPOR/PA acontece em comemoração ao 90 ANOS DO CPOR/PA  

*A Corrida Rústica do CPOR/PA acontecerá no dia 11 de novembro (domingo) e será disputada em duas 
distâncias - 5km e 10km,  

*A idade mínima para a participação para ambos os sexos é de 15 anos para os 5km e 18 anos para os 
10km, completos em 2018. 

*O limite de 1200 participantes em todas as provas. 

*A largada será no CPOR/PA, às 8h30min, para todas as categorias. 

*A entrega dos CHIPS será no dia da prova, 11 de novembro de 2018, das 6h30min às 7h30min, no local 
da largada da prova. 

Da promoção 
- A Corrida Rústica do CPOR/PA será promovida pelo CPOR/PA, em parceria com o CORPA. 
 
 Local da inscrição 
- As inscrições deverão ser feitas pelo site: www.esportif.com.br. 

Período das inscrições 
- Até 31 de outubro de 2018 ou quando atingir o número de 1200 participantes. 

Informações 
- CPOR/PA: Fones (51) 32321190, falar com Cap MÁRCIO ou Sgt VANDERLEI.  
- CORPA: Fones: (51) 92603737 – email: corpa@corpa.esp.br 
- Site: www.corpa.esp.br 
 
Taxa de inscrição 
- O valor será de R$ 40,00 (quarenta reais). Contamos também com a participação de todos na 
campanha para arrecadação de alimentos não perecível, que podem ser entregue na retirada do kit.  
- As assessorias ou grupos de corrida que realizarem a inscrição de mais de 10 (dez) atletas, o valor será 
de R$ 30,00 (trinta reais).  Contamos também com a participação de todos na campanha para 
arrecadação de alimentos não perecível que podem ser entregue na retirada do kit.  
- Cada Organização Militar das Forças Armadas poderá inscrever 01 (uma) equipe composta por 05 
(cinco) militares. Nesta situação, as equipes estarão isentas da taxa de inscrição. 
- A Brigada Militar poderá inscrever 02 (duas) equipes compostas por 05 (cinco) militares cada uma. Nesta 
situação, as equipes estarão isentas da taxa de inscrição. 
- O Corpo de Bombeiros poderá inscrever 02 (duas) equipes compostas por 05 (cinco) militares cada uma. 
Nesta situação, as equipes estarão isentas da taxa de inscrição. 
- As equipes com 5 (cinco) atletas das diversas Organizações Militares, da Brigada Militar e do Corpo de 
Bombeiros estarão isentas da taxa de inscrição, desde que façam suas inscrições por meio de 
DOCUMENTO OFICIAL, encaminhadas para o endereço eletrônico (cporpa@correio.eb.mil.br) do 
CPOR/PA. Na retirada do Kit trazer 2(dois) Kg de alimentos não perecível por atleta. 
- Demais militares do EXÉRCITO/MARINHA/AERONAUTICA/BRIGADAMILITAR/CORPODE BOMBEIROS 
e seus dependentes podem realizar suas inscrições pelo site www.esportif.com.br, mais 1(um) Kg de 
alimentos não perecíveis por atleta, que deverá ser entregue na retirada do kit. 
- Não serão aceitas inscrições via fax. 
- Não haverá devolução do pagamento de inscrição e nem a transferência de inscrição. 

Retirada dos Kits 
- SERÁ DEFINIDA UMA DATA E LOCAL PARA A RETIDADA. 
- O Kit básico será composto por: sacola, camiseta alusiva à prova, número de peito e medalha de 
participação ao concluírem a prova. 
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Bagagem Pessoal 
- O CPOR/PA oferecerá GUARDA VOLUMES e vestiário para todos os atletas. 

 Assessorias ou grupos de corridas 
- Haverá uma área para montagem das tendas ao lado da largada/chegada. 
  

CHIP 
- A apuração da prova será por meio do sistema de CHIP ATIVO do CORPA. Todo participante assinará 
um termo de responsabilidade de empréstimo do chip, onde tomará ciência da obrigatoriedade da sua 
devolução no final da corrida. Caso não haja a devolução, será cobrada uma taxa de R$ 100,00. 
 - O atleta que não devolver o chip não receberá a medalha de participação e qualquer outra premiação. O 
atleta que não acessar o local de largada para registrar o chip estará desclassificado. Além do controle na 
largada, haverá mais um ponto de controle ao longo do trajeto, onde a passagem dos corredores é 
obrigatória. 
 - O atleta que não for registrado nos pontos de cronometragem será desclassificado. O atleta que não 
devolver o chip não poderá inscrever-se em qualquer outra corrida no Brasil que tenha apuração através 
de chip pelo CORPA. 
  
Numeração 
- Os corredores deverão obrigatoriamente afixar o número no peito. Este número não poderá ser alterado, 
sob a pena de desclassificação. A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, 
imediatamente após a chegada dos primeiros colocados. 

IMPORTANTE 
- A Prova será realizada sob quaisquer condições meteorológicas. 
- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização da prova. 
- Este regulamento poderá ser alterado total ou parcialmente por critério da organização da prova. 
- A Classificação dos 5 (cinco) primeiros colocados Geral Masculino e Feminino será por chegada, e o 
restante por tempo líquido. 
 
 Da premiação 
- Medalha de participação para todos que completarem o percurso, no prazo oficial de 1h30min. 
- PREMIAÇÃO GERAL MASCULINA E FEMININA - 5km e 10km 
1º Colocado - Troféu 
2º Colocado - Troféu 
3º Colocado - Troféu 
4º Colocado - Troféu 
5º Colocado - Troféu 

PREMIAÇÃO PARA MILITARES 
- Serão premiadas, com troféu, as 05 (cinco) primeiras OM no percurso de 10km.  
- Não haverá premiação geral militar 
  

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA  
- Medalhão para os 05 (cinco) primeiros de cada categoria nas provas dos 5km e 10km, para o sexo 
masculino e feminino. 
- CATEGORIAS: 
MASCULINO 
A 15 a 19 Anos 
B 20 a 24 Anos 
C 25 a 29 Anos 
D 30 a 34 Anos 
E 35 a 39 Anos 
F 40 a 44 Anos 
G 45 a 49 Anos 
H 50 a 54 Anos 
I 55 a 59 Anos 
J 60 a 64 Anos 
K 65 a 69 Anos 



L 70 a 74 Anos 
M 75 Anos ou mais 

FEMININO 
N 15 a 19 Anos 
O 20 a 24 Anos 
P 25 a 29 Anos 
Q 30 a 34 Anos 
R 35 a 39 Anos 
S 40 a 44 Anos 
T 45 a 49 Anos 
U 50 a 54 Anos 
V 55 a 59 Anos 
W 60 a 64 Anos 
X 65 a 69 Anos 
Y 70 a 74 Anos 
Z 75 Anos ou mais 
 
TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro que estou em boas condições físicas e médicas para participar da Corrida Rústica do CPOR/PA, 
isentando os organizadores de quaisquer acidentes que EU e MEUS DEPENDENTES venhamos a sofrer 
antes, durante ou após o evento. Permito o livre uso do meu nome e de meus dependentes, da minha 
imagem e de meus dependentes, para fins de divulgação deste evento, bem como estou de total acordo 
com o regulamento da prova. 

 


