
III CORRIDA E CAMINHADA DO 
PROFISSIONAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Corrida   aberta   a   comunidade   será 
realizada em forma de participação em 
categoria única, masculino e feminino á 
partir dos 16 anos.
Data: 13 de Março 2016.
Local: Portal da Amazônia.
Largada: 6:00h
PERCURSO: Portal da Amazônia, 
Mundurucus, Quintino Bocaiuva, Gov. José 
Malcher, Assis de Vasconcelos, 
Municipalidade, Presidente Vargas, 
Serzedelo Corrêa, Conselheiro Furtado, 
Cesário Alvim, Bernardo Saião, Portal da 
Amazônia.
As inscrições serão realizadas 
presencialmente no período de 01 de 
dezembro 2015 á 10 de março de 2016, na 
sede do CREF 18 - Av. Generalissímo 
Deodoro, Galeria João e Maria, 877 - sala 
12, horário comercial. e na FPAT de 09h as 
12 h.
Para efetuar a inscrição o atleta deverá 
apresentar documento de identidade.
O kit será entregue no ato da inscrição.
PREMIAÇÃO: Os três primeiros colocados 
na categoria geral masculino e geral 
feminino receberão troféu e medalha.
 Os três primeiros Profissionais de 
Educação física receberão Troféu e 
Medalhas.

Os três primeiros Estudantes de Ed. Física 
receberão Troféus e Medalhas.
Todos participantes receberão medalhas 
de participação. 
Sorteios de Brindes entre os participantes.
REGRAS GERAIS
Percurso da Corrida é de 10,2 km e da 
Caminhada uma volta do portal ( 3,0km)
A Corrida será encerradas oficialmente 
após 1 hora da chegada do primeiro 
colocado.
È obrigatório o uso da numeração fixado na 
parte da frente da camiseta. A alteração do 
número ou o seu uso em outro local 
desclassifica o participante.
A apuração do tempo da prova para cada 
participante da corrida será feita 
manualmente através do sistema de 
senha/contra senha.
Durante todo percurso da corrida, haverá 
fiscalização pelos árbitros da prova, com 
sistema de validação do percurso.
A Organização do evento reservará o 
direito de utilizar, para fins promocionais de 
d ivulgação fotos e imagens dos 
participantes durante e após a competição, 
isenta de qualquer ônus.
S e r ã o  a p l i c a d a s  a s  n o r m a s  
regulamentares da Confederação 
Brasileira de Atletismo.
Os casos omissos neste regulamento 
serão reso lv idos pe la  Comissão  
Organizadora do evento.

            FICHA DE INSCRIÇÃO

NUMERO:___________

(   ) Prof. de Ed. Física
(   ) Estudante Ed. Física
(   ) Corrida (  ) Caminhada

Nome:____________________________
_________________________________  
Data nascimento: ___/___/______
RG__________CPF_________________
Endereço:_________________________
_________________________________
Email:____________________________
Telefone:__________________________ 
Sexo: (   )masc (   ) fem
               

 DECLARAÇÃO
Declaro estar em boas  condições físicas e 
médicas para participar da III Corrida e 
Caminhada do Profissional de Educação 
Física. Isentando os organizadores  e 
patrocinadores da mesma, em meu nome e 
de meus herdeiros ou sucessores de 
qualquer acidente que venha a sofrer e 
permito o livre uso de meu nome e 
fotografia ou outra gravação para 
finalidades legitimas.

Belém, ___de__ __________de ______

________________________________
      Assinatura atleta ou responsável



                                       
                         
                                      INSCRIÇÕES
                      GALERIA JOÃO E MARIA
       AV.      GENERALISSIMO DEODORO 877 SALA 12
       FEDERAÇÃO PARAENSE DE ATLETISMO - FPAT

                             INFORMAÇÕES

                 cref18@cref18.org.br
             (91) 32126405 ( 91) 32464675
               TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00

C

        _______________________________      

   CORRIDA E CAMINHADA DO           
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
                 13/03/2016 - 06:00

             PORTAL DA AMAZÔNIA
                   BELÉM - PARÁ

CREF18
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