REGULAMENTO 42 km
MARATONA CIDADE DE SALVADOR 2017
OBJETIVO: Incentivar a prática de exercícios físicos como meio de Saúde
e de Socialização.
DA PROVA: A prova, promovida pela PREFEITURA DE SALVADOR
(SALTUR) E A FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO (FBA), será aberta
para atletas cadastrados ou não na FBA com o PERMIT e Arbitragem da
FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO (FBA).
Poderão se inscrever atletas de ambos os sexos, a partir dos 20 anos de
idade.
Com largada prevista para 05h30min no dia 22/10/2017 (domingo) com o
funil de chegada sendo fechado às 12h00min.
A competição será aferida pela FBA na distância oficial de 42,195 km, com
seguinte percurso:
A largada e chegada será no Farol da Barra, sendo o percurso em duas idas
e vindas, mantida em toda a extensão da Orla de Salvador, realizando o
retorno próximo ao Jardim de Alah.
Haverá posto de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.
É obrigatório o uso do número de inscrição fixado e visível na parte da
frente do uniforme e do chip de cronometragem.
O atleta será desclassificado:
1. Quando houver troca de Número de Peito e/ou Chips;
2. Não portar o número de inscrição na prova;
3. Invadir o pelotão de elite;
4. Escapar antes da largada;
5. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza;
6. Empurrar outros atletas, cortar caminho, pegar carona de qualquer
natureza, etc.;
7. Desacatar outros atletas, o público, árbitros e staffs;

Qualquer reclamação ou protestos deverá ser feito por escrito ao Diretor
da Prova até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial,
acompanhado da taxa de R$200,00 (duzentos reais) em espécie, os quais
serão devolvidos caso seja deferido o recurso.
DAS INCRIÇÕES:
As inscrições serão feitas no site (www.maratonasalvador.com.br),
mediante o preenchimento dos dados pessoais e do pagamento da taxa de
inscrição nos valores abaixo:

Até 31/08
A partir de 01/09 até 30/09
A partir de 01/10 até 15/10

5, 10, 21 e 42 km
R$ 117,00
R$ 127,00
R$ 137,00

Revezamento
R$ 388,00
R$ 400,00
R$ 420,00

Observação: Data Limite das Inscrições 15/10/2017 caso não atinja o limite
de inscritos antes deste período.
Será obrigatório ao atleta o preenchimento da Ficha de Inscrição no site
onde estará declarando que está apto clínica e fisicamente a possibilidade
de participação na competição. Será vetada a participação do atleta que
esteja cumprindo penalidade oriunda da FBA, CBAT ou Federações de
outros Estados.
ENTREGA DE KITS:
Quinta-Feira dia 19/10
Sexta-Feira dia 20/10
Sábado dia 21/10
Horário e Local a definir
DA PREMIAÇÃO:
Receberá Troféus: os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres no
Geral e O 1º colocado de cada faixa etária.
Receberão Medalhas de Participação todos os atletas que completarem a
prova.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral
da Competição.
A Organização

