
 

REGULAMENGO OFICIAL 

1. APRESENTAÇÃO 

A 2ª CORRIDA B6 é uma iniciativa da B6 Assessoria Esportiva, de caráter esportivo e 

cultural. 

O projeto tem como principais objetivos oferecer uma Corrida de Rua no Bairro do 

Conjunto Ceará, capaz de valorizar a história do bairro e atrair atletas de outros bairros 

movimentando assim a pratica de esporte. 

 

2. RESUMO TÉCNICO 

DATA DA PROVA – 15 de Março de 2020 

LOCAL DE LARGADA E CHEGADA – Av. G, Conjunto Ceará – 2° Etapa. 

HORÁRIO DA LARGADA – 6:30h 

DISTÂNCIAS – 5km e 10km 

ENTREGA DE KITS – Dias 13 e 14/03/2019, LOCAL A DEFINIR. 

REALIZAÇÃO: B6 ASSESSORIA ESPORTIVA 

 

3. CATEGORIAS 

5KM 

 5KM INDIVIDUAL GERAL – FEM e MAS 

10KM 

 10KM INDIVIDUAL GERAL – FEM e MAS 

10KM Individual Faixa Etária – FEM e MAS 

 19 a 29 Anos 

 30 a 39 Anos 

 40 a 49 Anos 

 50 a 59 Anos 

 60 Anos em diante 

 

4. PROGRAMAÇÃO GERAL 



01 DE DEZEMBRO de 2019 – Lançamento oficial / Início das inscrições 

13 e 14 de Março de 2020 – ENTREGA DE KITS 

 Local: A Definir 

15 de Março de 2020 – DOMINGO – CORRIDA B6 

 5H30 – Concentração dos atletas 

 6H10 – Alongamento 

 6H30 – Largada da 2ª CORRIDA B6 

 8H – Início da premiação 

 9H – Encerramento das atividades 

 

5. KITS OFICIAIS E VALORES PARA AQUISIÇÃO 

Os atletas interessados em competir na 2ª Corrida B6 de forma oficial poderão adquirir 

os produtos e benefícios exclusivos presentes no kit oferecido pela direção do evento 

conforme detalhamento: 

KIT COMPLETO – Camisa com mangas + Bolsa + Viseira + N° de peito + Chip + 

Medalha após prova + Serviços de apoio + Seguro de vida + Hidratação + Certificado 

de participação + produtos de possíveis patrocinadores. 

1° LOTE: Dia 01 à 31 de Dezembro de 2019 

 R$ 50,00 (Cinquenta reais) – Site 

 R$ 40,00 (Quarenta reais) – Grupos e Assessorias 

2° LOTE: Dia 01 à 31 de Janeiro de 2020 

 R$ 60,00 (Sessenta reais) – Site  

 R$ 50,00 (Cinquenta reais) – Grupos e Assessorias 

3° LOTE: Dia 01 à 29 de Fevereiro de 2020 

 R$ 70,00 (Setenta reais) – Site  

 R$ 60,00 (Sessenta reais) – Grupos e Assessorias 

 

5.1 INSCRIÇÕES GRUPOS E ASSESSORIAS 

 

 Inscrições diretamente com a Direção do Evento (B6 ASSESSORIA 

ESPORTIVA); 

 A lista deve ter no MÍNIMO 15 ATLETAS INSCRITOS em qualquer categoria 

ou modalidade; 

 A cada 20 atleta inscrito será oferecido 01 kit de cortesia para o grupo ou 

assessoria; 



 Beneficio para 50% de desconto para cadeirantes, paratleta, e atletas com idade a 

partir de 60 anos; 

 O pagamento das inscrições dos grupos e assessorias será efetuada via 

transferência bancaria; 

 Os dados para transferência bancaria serão informados logo após a finalização 

da compra. 

 

6. AQUISIÇÃO DOS KITS OFICIAIS 

INTERNET 

 www.forchip.com.br 

PRESENCIAL  

 QUANDRA DA B6 ASSESSORIA – Av. G, 440 (2° Etapa) – Conjunto Ceará 

 CENTRO ESPORTIVO – Av. Oscar Araripe, 1017 – Bom Jardim 

 Tenda da B6 Assessoria – (85) 98761-7061 / (85) 99424-0814. 

 

7. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 

Ao preencher o formulário de participação competitiva, o atleta deve estar ciente: 

 FORMULÁRIO DOS COMPETIDORES – Na compra dos kits os atletas 

deverão preencher um cadastro para controle da organização do evento. O 

formulário deve ser TOTALMENTE PREENCHIDO, sem abreviaturas. Ao 

confirmar o formulário, o atleta assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos e aceita o regulamento geral da prova. 

 COONFIRMAÇÃO – Os atletas cadastrados devem confirmar, no Formulário 

de Competidores, o TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

 

8. PREMIAÇÃO 

5 KM INDIVIDUAL GERAL FEM e MAS 

 TROFEÚS para 1° ao 5° lugar e medalhas para todos os atletas que concluir o 

percurso. 

10 KM INDIVIDUAL GERAL FEM e MAS 

 TROFEÚS para 1° ao 5° lugar e medalhas para todos os atletas que concluir o 

percurso 

10 KM INDIVIDUAL FAIXA ETÁRIA FEM e MAS 

 18 a 29 anos – 1°, 2° e 3° lugar troféu  

 30 a 39 anos – 1°, 2° e 3° lugar troféu  

http://www.forchip.com.br/


 40 a 49 anos – 1°, 2° e 3° lugar troféu  

 50 a 59 anos – 1°, 2° e 3° lugar troféu  

 60 anos em diante – 1°, 2° e 3° lugar troféu   

 

9. HIDRATAÇÃO E KIT PÓS PROVA 

Ao longo do percurso da prova, existirão 3 (três) pontos de hidratação com água. Na 

chegada, todos os atletas receberão um kit pós prova.  

 

10. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 

 Disputará a 2ª CORRIA B6 por livre espontânea vontade, declarando ainda, que 

está saudável e apropriadamente orientado para a execução da prova 

 Está ciente de que deve consultar previamente o médico e professor de Educação 

Física especializado em preparação de atletas para atividades físicas; 

 Autoriza, desde já, o uso de fotografia, filmagens, depoimentos ou outras 

gravações contendo imagens e áudios da sua participação na 2ª CORRIDA B6 

para finalidade legitimas de divulgação do evento, através de veículos 

impressos, televisivos, internet ou outros meios promocionais; 

 Haverá atendimento emergencial aos PARTICIPANTES e serviços de 

ambulância para remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será 

efetuada na REDE PÚBLICA, ficando sob responsabilidade desta a 

continuidade do atendimento; 

 Todos os atletas inscritos OFICIALMENTE na 2ª CORRIDA B6 estarão 

segurados durante toda a realização da prova 

 O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar 

os organizadores do evento, em tempo hábil, formalmente e por escrito, será 

responsável por qualquer acidente ou dano que este venha sofrer, isentando o 

atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, 

seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova; 

 Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES, sanitários químicos 

(cortesia) localizados próximos ao local da LARGADA E CHEGADA; 

 A organização recomenda ao atleta que na véspera da prova, bem como no dia 

14/03/2020, antes da competição, se alimente de algo leve e esteja bem 

hidratado; 

 

11. DIREÇÃO GERAL 

 B6 ASSESSORIA ESPORTIVA  

(85) 98761-7061 / (85) 99424-0814 / b6assessoriaesportiva@hotmail.com 

 

mailto:b6assessoriaesportiva@hotmail.com

