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REGULAMENTO DA CORRIDA RÚSTICA DO BONFIM - 2023 
 

OBJETIVO 

Incentivar a prática de atividades físicas como meio de Saúde e socialização. 

 
DA PROVA 

Art. 1º - A prova, será promovida pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da SESP 
Secretaria Municipal de Esportes, tem o apoio da Guarda Municipal, e se dará em conformidade 
com este regulamento. 

Art. 2º - Será aberta para atletas de ambos os sexos, a partir de 17 anos de idade. 

Art. 3º - A arbitragem será de responsabilidade da Comissão Organizadora, designada por esta 
Secretaria. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições serão gratuitas e limitadas, feitas pela internet, de 27/01/2023 a 01/02/2023 
(Quint-feira), até às 16h, pelo site www.festadobonfim.com, ou na sede da Secretaria Municipal  de 
Cultura, Comunicação e Esportes. 

Art. 5º - Quando o atleta for menor de 18 anos, deverá estar acompanhado dos pais ou 
responsáveis no momento da retirada da numeração de identificação, para que possa efetuar a 
assinatura no Termo de Responsabilidade, ou que apresente este. 

Art. 6º - Efetuada a conclusão da inscrição o atleta declara que participa da Corrida Rústica - 
Bonfim 2020, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes de Mata de São João-Ba, por livre 
e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os promotores, patrocinadores e 
Direção Técnica e em nome de herdeiros. Declara ainda, que goza de boa saúde e de ter se 
preparado para a prova, autorizando os promotores a usarem qualquer imagem fotográfica ou de 
TV, para fins de divulgação e ou promoções vinculadas ao evento. 

Art. 7º - O número de atletas inscritos será limitado a 40 (Quarenta) participantes. 

Art. 8º - A retirada das camisas sera na Casa da Cultura (SEDE) no dia 02/02/2023. 

 
DA LARGADA 

Art. 9º - A Largada será às 08 horas, do dia 06/02/2023 (segunda-feira) e o Funil de chegada será 
fechado 01 (uma) horas após o inicio da largada. 

Art. 10 - Aprova terá 5 km, com seguinte percurso: 
Largada na Igreja do Largo do Bonfim em direção ao centro com retorno no Bar de Mundinho. 
Parágrafo 1º - Haverá ponto de hidratação na concentração (Largo do Bonfim), no percurso 
(Boteco do Chico e Bar do Mundinho) e na chegada (Largo do Bonfim). 
Parágrafo 2º - Os atletas inscritos receberão: camisa. 
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DA CLASSIFICAÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Art. 11 - O atleta será classificado, quando: 

1. Completar o percurso em menor tempo; 
2. Serão classificados 03 (três) colocados (03 primeiros homens e 03 primeiras mulheres), 

 
 

 
Art. 12 - O atleta será desclassificado, quando: 
 
1. Escapar antes da largada; 
2. For flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza; 
3. Empurrar, cortar caminho, pegar carona etc; 
4. Desacatar outros atletas, o público e árbitros; 

 
DAS CATEGORIAS: 

 

MASCULINO FEMININA 
Campeão Campeã 

Vice-Campeão Vice-Campeã 
3º Colocado 3ª Colocada 

 
DA PREMIAÇÃO 

Art. 13 - Todos os atletas inscritos receberão uma medalha de participação e os finalistas: 
(03 primeiros homens e 03 primeiras mulheres), receberá um troféu de acordo com a colocação 
específica. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 14 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral da Prova. 
 
 

Mata de são João-Ba, 26 de janeiro de 2020. 

 
Joselito Pereira Nascimento 
Diretor Municipal de Esportes 


