
 

REGULAMENTO  

1ª CORRIDA DO BOPE 

 

 

1 A PROVA  

 

1.1. A 1ª CORRIDA DO BOPE será realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, no Batalhão 

de Operações Especiais, localizado no Parque Ipê, com participação de PESSOAS DE 

AMBOS OS SEXOS devidamente inscritas, doravante denominados ATLETAS, com 

qualquer condição climática. 

 

1.2. A prova tem percurso em terreno misto, asfalto e estrada de chão batido com 

obstáculos naturais e artificiais. O percurso é demarcado com staff, fitas e placas 

sinalizadoras. É importante que o ATLETA siga com atenção as sinalizações especificas e 

os fiscais de prova. 

 

1.3. A largada da prova será 7h:25min, pelotão do sexo masculino, 07h:30min o pelotão do 

sexo feminino e 7:35h pelotão policial militar, sob qualquer condição climática. 

 

1.4. A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de 

Largada para eventuais alterações nos respectivos horários, bem como as orientações 

alusivas a Corrida. 

 

1.5. A Corrida será disputada na categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL 

FEMININO. 

 

2 – PERCURSO 

 

A corrida será disputada na distância de 4 km e 7km, a mesma terá a duração 

máxima de 1:40h (uma hora e quarenta minutos ) e o atleta que, em qualquer dos trechos, 

não estiver dentro do tempo projetado, será convidado(a) se retirar da corrida. 

Os atletas que disputarão as vagas destinadas ao pódio deverão percorrer todo o 

Circuito, bem como cumprir todos os obstáculos naturais e artificiais, não os realizando 

o(a) atleta será desclassificado(a). 

 



3 - INSCRIÇÃO INTRANSFERÍVEL 

 

A inscrição na 1ª CORRIDA DO BOPE é individual e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. 

O participante que ceder seu número de peito a terceiros será responsável por 

qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando qualquer responsabilidade 

da organização da corrida, seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos 

na corrida. 

O participante que ceder seu número de peito a terceiros, deve esta ciente de que o 

mesmo estará isento das premiações. 

 

4 - DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO  

 

  De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) 

dias corridos após a data da compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor 

inscrição. O valor da inscrição não será devolvido depois dessa data. 

  A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da organização, via 

e-mail ou telefone.  

 

 

5 – INSCRIÇÕES E VALORES  

 

5.1. O valor da inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) alusivos ao KIT Atleta (CAMISA 

REGATA, SACOCHILA, NÚMERO DE PEITO, MEDALHA e PÓS CORRIDA). E ainda o 

valor de R$ 60,00 (sessenta reais) alusivos ao KIT Atleta – Policial Militar - PMAC 

(CAMISA REGATA, SACOCHILA, NÚMERO DE PEITO, MEDALHA e PÓS CORRIDA) 

 

5.3. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

 

6 – LOCAL, DATA E HORARIOS PARA RETIRADA DE KIT 

6.1. A entrega dos Kits, alusivos a 1ª Corrida do BOPE, será realizada na Prime Fit 

Academia (antiga Corporação), situada na Rua Jambo, nº 76 – Morada do Sol, quase em 

frente ao Corpo de Bombeiros Militar do Acre – CBMAC. 

 



DATAS: 16.02 (sexta-feira) – das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h 

               17.02 (sábado) - das 08:30h às 12h 

 

6.2. O Kit Atleta de participação do evento é composto de:  

a. Camiseta Regata;  

b. Número de Peito, de uso obrigatório e intransferível; 

c. Sacochila; 

d. Toalha Fitness; 

e. Alfinetes, e; 

f. Medalha de Participação (pós evento). 

  

6.3. O kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito(a) mediante apresentação de: 

6.3.1 - Recibo de Pagamento; 

6.3.2 - Documento de Identificação, com foto; 

6.3.3 – Caso o atleta seja um Policial Militar deverá apresentar sua Identificação 

Funcional. 

 

6.4. O kit somente poderá ser retirado por terceiros mediante apresentação de: 

6.4.1 - Recibo de Pagamento; 

6.4.2 - Documento de Identificação, com foto, da pessoa que for realizar a retirada. 

6.4.3 – O Policial Militar que solicitar a retirada do kit por terceiros deverá enviar cópia de 

sua Identificação Funcional. 

 

6.5.  O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela 

organização perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do 

evento e nem após o evento. 

 

7  REGRAS GERAIS DO EVENTO  

7.1. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, bem como concorda com o Termo de 

Responsabilidade - Anexo I deste Regulamento, assume despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

 

7.2. A organização do evento disponibilizará no local ambulância. 

 



7.3. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA assume estar consciente dos riscos que a 

atividade proporciona, inclusive das dificuldades para realizar resgates em alguns pontos 

do percurso. Assume também, conhecer as características do terreno e os possíveis riscos 

de lesões como torções, luxação e fraturas. E que por razões de segurança, a organização 

priorizará a atenção e evacuações das emergências médicas, considerando-se os casos 

mais graves, podendo então demandar mais tempo as lesões mais simples. 

 

7.4. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem. 

 

7.5. O atleta que empurrar o(a) outro(a), de modo a impedir sua progressão, estará 

passível de desclassificação.  

 

7.6. A participação do ATLETA no EVENTO é individual, sendo proibido o auxílio de 

terceiros bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização da 

ORGANIZAÇÃO da prova. 

 

7.7. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 

correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no EVENTO, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que 

por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação do EVENTO. 

 

7.8. A Organização poderá, a qualquer momento, suspender ou alterar percurso, data e 

horário, que julgar necessário para a segurança dos atletas e bom andamento da prova. 

 

7.9.  A Corrida será mista em terreno de chão batido e asfalto, e ainda contará com 4 

obstáculos artificiais montado ao longo do percurso de chão batido. 

 

7.10. Dentre os 4 obstáculos 03 ( passagem pelo açude, passagem pelos pneus e 30 

metros de rastejo) será obrigatório e 01 (rampa de assalto) não será obrigatório para os 

atletas que não se sentirem aptos a ultrapassarem, em exceto os atletas que irão 

concorrer ao pódio em ambos os sexos como também nas categorias civil e militar esses 

terão que ultrapassar todos os 04 obstáculos para que concorram ao pódio. 

 



7.11 - 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 corrida. 

 

8 - PREMIAÇÃO GERAL  

 

8.1. PREMIAÇÃO MASCULINO E FEMININO COMUNIDADE CIVIL – 7km e 4km - Serão 

premiados os 3 (três) primeiros colocados geral com troféus, conforme abaixo: 

Percurso 7km 

1º Lugar Masculino 7km - Troféu 

2º Lugar Masculino 7km - Troféu 

3º Lugar Masculino 7km - Troféu 

1º Lugar Feminino 7km - Troféu 

2º Lugar Feminino 7km - Troféu 

3º Lugar Feminino 7km - Troféu 

 

Percurso 4km 

1º Lugar Masculino 4km - Troféu 

2º Lugar Masculino 4km - Troféu 

3º Lugar Masculino 4km - Troféu 

1º Lugar Feminino 4km - Troféu 

2º Lugar Feminino 4km - Troféu 

3º Lugar Feminino 4km - Troféu 

 

8.2. PREMIAÇÃO MASCULINO E FEMININO – POLICIAL MILITAR - 7km - Serão 

premiados os 3 (três) primeiros colocados categoria Policial Militar com troféus e 

premiação em dinheiro conforme abaixo: 

 

Percurso 7km 

1º Lugar Masculino 7km – Troféu + R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

2º Lugar Masculino 7km – Troféu  + R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

3º Lugar Masculino 7km – Troféu + R$ 100,00 (cem reais) 

1º Lugar Feminino 7km – Troféu + R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

2º Lugar Feminino 7km – Troféu + R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

3º Lugar Feminino 7km – Troféu + R$ 100,00 (cem reais) 

 



8.3. PREMIAÇÃO MASCULINO E FEMININO – POLICIAL MILITAR - 4km - Serão 

premiados os 3 (três) primeiros colocados categoria Policial Militar com troféus conforme 

abaixo: 

 

Percurso 4km 

1º Lugar Masculino 4km - Troféu 

2º Lugar Masculino 4km - Troféu 

3º Lugar Masculino 4km - Troféu 

1º Lugar Feminino 4km - Troféu 

2º Lugar Feminino 4km - Troféu 

3º Lugar Feminino 4km - Troféu 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

portador do RG nº______________________________, inscrito sob o número de peito 

______________________________, declaro esta em perfeitas condições de saúde para 

disputar 1ª CORRIDA DO BOPE, isentando os organizadores, patrocinadores e demais 

entidades de apoio deste evento de qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes 

e ou danos físicos e clínicos que eu venha por ventura a sofrer, assim como autorizo o uso 

de minha imagem e nome para fins legítimos. 

 

 

 

Rio Branco-Acre, ________ de fevereiro de 2018. 



 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(ASSINATURA DO ATLETA) 

 


