
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA 

2° COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS MILITAR CAMPINA 

16º CORRIDA DO FOGO 
GRANDE – PB 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL 
 
 

Dia: 10 de Julho de 2022 
Hora da Largada: 07h00min 
Local da Largada e Chegada: Corpo de Bombeiros Militar (2º CRBM) 

 
 

PERCURSO 10km: 
 
 

□ 10 km – Av. Almeida Barreto, Rua Carlos Chagas, Av. Pedro I, Rua 
Sebastião Donato, Av. Floriano Peixoto, Av. Canal, Rua Severino Cruz, Rua 
Miguel Couto, Rua Benjamin Constant, Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz, 
Canal do Prado, Rua Vigário Calixto e Av. Almeida Barreto. 

 
 

PERCURSO 5 km: 
 
 

□ 5 km – Av. Almeida Barreto, Rua Carlos Chagas, Av. Pedro I, Rua 
Sebastião Donato, Av. Floriano Peixoto, Av. Canal, Rua Severino Cruz, Rua 
Miguel Couto e Av. Almeida Barreto. 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 



http://www.contraorelogio.com.br/eventos 
Contatos: 
98150 1090 (Bruno) 

988465 0871(Saulo) 
 
 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO E VALOR 
 
 
 

- Período de inscrição: 02 de maio a 30 de junho de 2022 

- Valores da inscrição: 
 
 
 

□ Militares do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - R$ 20,00 + 2KG de 
Alimentos não perecíveis; 

□ Integrantes da segurança pública do Estado da Paraíba: pagam 50% do 
valor do publico Geral + 2KG de Alimentos não perecíveis; 

□ Público Geral: R$ 55,00 + 2KG de Alimentos não perecíveis; 

□ Idosos pagam 50% do valor do público Geral + 2KG de Alimentos não 
perecíveis; 

□ Atletas portadores de alguma deficiência estão isentos do pagamento da 
inscrição (mediante comprovação por laudo médico com a respectiva CID); 

□ Obs: As assessorias ou grupos de corrida terão desconto no valor da 
inscrição; 

□ Obs: Ao valor da taxa de inscrição será acrescido o valor das taxas 
bancárias. 

 
 
 
 

PREMIAÇÃO GERAL: 
 
 

10KM 

Masculino/ Feminino Geral 
 
 

1º Lugar Geral – R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
2º Lugar Geral –R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 

3º Lugar Geral – R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro. 



5KM 
 
 

Masculino/ Feminino Geral 
 
 

1º Lugar Geral –R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
2º Lugar Geral –R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
3º Lugar Geral –R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro. 

 

2ºCRBM ( 2º BBM, 7ºBBM, 7° CIBM, 8° CIBM) 
 
 

Masculino (só o percurso de 10km) 
Para 1º, 2º e 3º colocado: 

 

Até 39 anos – Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
40 até 49 anos – Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
Acima de 50 anos – Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro. 

 
 

Feminino (só o percurso de 5km) 
 
 

Para 1º, 2º e 3º colocado: 
 
 

Geral - Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro. 
 
 

BOMBEIROS GERAL: (percurso de 5 e 10km) 
 
 

Masculino/ Feminino Geral 

1º Lugar Geral – R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
2º Lugar Geral – R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro; 
3º Lugar Geral – R$ + Troféu + medalha + Premiação em Dinheiro. 



Demais categorias 5 Km e 10 Km 
1º Lugar – Troféu + medalha; 
2º Lugar – Troféu + medalha; 
3º Lugar – Troféu + medalha. 

Faixas Etárias existentes: 
 
 
 

Masculino Feminino 

Geral (10km) Geral (10km) 

Geral (5Km) Geral (5Km) 

15 à 29 anos (5Km e 10km) 15 à 29 anos (5Km e 10km) 

30 à 49 anos (5Km e 10km) 30 à 49 anos (5Km e 10km) 

50 à 64 anos (5Km e 10km) 50 à 64 anos (5Km e 10km) 

Acima de 65 anos (5Km e 10km) Acima de 65 anos (5Km e 10km) 

Especial (Cadeirante) (05km)Sem 
Tração 

Especial (Cadeirante) (05km)Sem 
Tração 

Especial (Não Cadeirante) (10km) Especial (Não Cadeirante) (10km) 

- Bombeiros 2ºCRBM (5km) 

Bombeiros 2º CRBM até 39 anos 
(10km) 

 
- 



Bombeiros 2º CRBM de 40 a 49 anos 
(10km) 

 
- 

Bombeiros 2º CRBM de 50 anos acima 
(10km) 

 
- 

Bombeiro Militar Geral (05km) Bombeiro Militar Geral (05km) 

Bombeiro Militar Geral (10km) Bombeiro Militar Geral (10km) 

 

OBS: 
 
 

• A idade mínima para participação será de 15 anos, atletas menores de 
idade devem ter sua ficha de inscrição assinada pelos pais ou responsável; 

 
 

• Os participantes da categoria especial (cadeirante e não cadeirante) 
deverão apresentar documento que comprove ser portador de necessidade 
especial; 

• Os atletas que realizarem a inscrição com desconto deverão comprovar tal 
condição na entrega do KIT. 

 
 
LOCAL DA ENTREGA DO KIT 

- Local a definir; 

- O kit será entregue mediante apresentação comprovação do pagamento 
e documento de identificação pessoal; 

 
 
DIAS DA ENTREGA DO KIT 

 
A definir 

 
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 
 

Serão desclassificados os atletas que: 
 
 

a) Não cumprir rigorosamente o percurso; 



b) Não passar no tapete de controle durante o percurso e/ou no funil da 
chegada; 

c) Dificultar a ação de outro atleta durante o percurso; 

d) Apresentar durante a prova uma conduta anti-desportiva; 

e) Utilizar meios ilícitos quaisquer; 
 
 

f) Não será permitido o acompanhamento ou “PASSE” a qualquer corredor 
por estranho ou outro corredor, sob pena de desclassificação; 

 
 

DA PREMIAÇÃO: 
 
 

A entrega da premiação acontecerá minutos após o último corredor/atleta que 
cruzar a linha de chegada. Na ocasião, receberão os troféus e a premiação em 
dinheiro 

 
 

OBS¹: Ao se inscrever na 16º corrida do fogo o atleta atesta estar em condições 
físicas e médicas para participar do evento; 

OBS: A organização do evento se exime da responsabilidade com pessoas que 
queiram participar da corrida e que tenham problemas de saúde. 

OBS: Não haverá duplicidade na premiação das categorias. 
OBS: Teremos distribuição de água durante o percurso. 
OBS: Durante todo o percurso teremos fiscais orientando, bem como anotando 
as irregularidades. 

OBS: Teremos sinalização indicativa de quilometragem e direção do percurso. 
OBS: Teremos uma ambulância no percurso e outra na CHEGADA. 
OBS: O recebimento da medalha será mediante entrega da numeração para a 
comissão organizadora. 

OBS: A premiação em dinheiro só será paga mediante comprovação da 
identidade por documento oficial; 

OBS: O atleta terá quinze dias para receber sua premiação em dinheiro; 
OBS: O atleta que correr sem o chip não terá o seu resultado computado. 

 

OBS: Haverá sorteio de brindes para todos os atletas inscritos que completarem 
a corrida. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 

1 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da 16º 
Corrida do Fogo; 

 
2 É facultado a comissão organizadora alterar qualquer parte desse 
regulamento até o início da prova; 

 
3 Será Aplicada a Regra da IAAF/CBAT/AIMS para corridas de rua; 
4 A coordenação não se responsabiliza se o atleta errar o percurso; 

 
5 Ao inscrever-se na 16º corrida do fogo o atleta assume toda e qualquer 
responsabilidade inerente à sua saúde e condições para participar deste evento, 
e isenta os organizadores de qualquer eventualidade que possa ocorrer antes, 
durante e depois da prova. 

 
6 Não nos responsabilizamos pela estadia/hospedagem de qualquer 
participante da corrida. 

 
7 Todos atletas devidamente inscritos 16º corrida do fogo estarão 
segurados contra eventuais sinistros ocorridos no período de realização da 
corrida. 

 
 
 

Campina Grande – PB, 02 de maio de 2022. 
 
 

Coordenação: Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e 2º Comando Regional 
de Bombeiros Militar. 

Telefone de contato: (083) 988761501 (ZAP) 
E-mail: financeiro2crbm@hotmail.com 


