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REGULAMENTO 1ª CORRIDA BENEFICENTE AMIGOS DO RUAN 15 DE ABRIL 

 1.0 O EVENTO  

1.1 A Prova Pedestre denominada “1ª CORRIDA BENEFICENTE AMIGOS DO RUAN – 

15 DE ABRIL, alusiva a data de aniversário do Ruan Kile Araujo Lima ( in memoria), 15 de 

abril, porém a referida atividade esportiva  acontecerá no dia 16  de abril  de 2023, domingo 

com AQUECIMENTO às 05h30min e LARGADA em pelotão único às 06h com 200 vagas 

distribuídas entre, o percurso oficial de 10km com premiação em dinheiro, troféu+medalha 

no geral e a categoria  premiação com troféu + medalha e o percurso de 5km premiação 

em dinheiro no geral e medalha participativa para os demais atletas que concluírem o 

percurso. 

1.2 A “1ª CORRIDA BENEFICENTE AMIGOS DO RUAN – 15 DE ABRIL é uma realização 

da Associação Ruan Kile Araújo Lima (ARKAL) juntamente com o Grupo Anjos do Asfalto, 

e terá a Chancela/Autorização e Supervisão Técnica da Federação Acreana de Atletismo 

(FACAt), Entidade Máxima de Administração do Desporto do Estado do Acre, contando 

com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, 1° Ciretran, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros. 

Parágrafo Único: O Evento ocorrerá expressamente sob com as regras publicadas pela 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela Federação Internacional de Atletismo 

(WA). 

1.3 As INSCRIÇÕES serão realizadas de maneira de maneira online do dia 23/02 a 25/03 

2023 através do endereço eletrônico www.ateltismoacreano.org. 

1.4 A LARGADA e CHEGADA será na Avenida Coronel Mâncio Lima ( Na frente do Tacacá 

da Avenida), sentido ponte da União. Com os retornos previstos da seguinte forma: 

 • Retorno Corrida 5km: Mercantil Popular após Ponte da União. 

 • Retorno Corrida 10km: Distribuidora RC na Variante. 

 1.5 CATEGORIAS 

 

MASCULINA FEMININA 

16 a 29 anos 16 a 29 

30 a 39 anos 30 a 39 

40 a 49 anos  40 a 49 

50 a 59 anos 50 a 59 

 

1.6 IMPORTANTE – Se o EVENTO for cancelado e/ou alterado em qualquer tempo por 

motivo de força maior como catástrofes, desastres naturais, manifestações políticas no 

local do evento, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior bem como, em 

http://www.ateltismoacreano.org/
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especial, por epidemias, pandemias ou similares, bem como determinações de órgãos 

públicos para fins de manutenção da ordem, segurança coletiva, saúde e preservação da 

vida, ficarão isentas a ARKAL de qualquer responsabilidade.  

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

 2.1 Preencha corretamente e por completo o formulário de inscrição do EVENTO 

 2.2. Após o encerramento das inscrições ou preenchimento o total do número de 200 

vagas, não será possível nem aceito participação no evento. 

 2.3. A inscrição só se torna efetivada mediante o pagamento através do QR CODE/ PIX 

CNPJ 45.188.614/0001-87 Associação ARKAL Ruan Kile Araújo Lima (Enviar 

comprovante). 

 2.4 Sob nenhuma circunstância serão aceitos como válidas inscrições realizadas por 

terceiros. 

 2.5 Menores de idade a partir de 16 anos, somente poderão participar da competição com 

permissão dos pais ou responsáveis em documento assinado e autorizado. 

 2.6 A EFETIVA INSCRIÇÃO se dará através do endereço eletrônico 

www.ateltismoacreano.org, da seguinte forma; 

✓ Nome completo do candidato; 

✓ Data de nascimento; 

✓ Número do RG; 

✓ Número do CPF; 

✓ Endereço do candidato; 

✓ O candidato que optar pela participação nos 10KM deve especificar a categoria 

(idade) que irá concorrer; 

✓ Pagamento da inscrição; 

✓ Envio do comprovante. 

✓ Retirada do Kit corrida no dia 15/04/2022 das 08h00min às 12h00mm e das 14 horas 

as 17 horas. 

✓ Local da retirada dos kits acontecerão na SEDE DA ASSOCIAÇÃO ARKAL NO 

FORMOSO E NA MAGAZINE ANDRADE NO CENTRO DA CIDADE. Contatos: 68 

996045596 68 999281588. 

 3.0 OS INSCRITOS OFICIALMENTE TAMBÉM RECEBERÃO:  

3.1 Kit corrida que para retirada no dia 15/04/2023 é necessário a apresentação do recibo 

de pagamento (não precisa ser impresso) ou de um documento oficial com foto (RG, CNH 

ou Passaporte). 

 3.2 A retirada do kit poderá ser efetivada por terceiros (*outra pessoa*) mediante a 

apresentação: 

http://www.ateltismoacreano.org/
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✓ Documento de identificação com foto da pessoa que for realizar a retirada do kit. 

3.3 Com o kit, o ATLETA recebe o ‘Número de Peito’ pessoal e intransferível e declara ter 

ciência de que as instruções para participar da prova encontram-se neste regulamento. 

4.0 PREMIAÇÃO 

 4.1 Toda pessoa INSCRITA oficialmente que completar a Prova em conformidade com 

este regulamento, terá direito às seguintes premiações específicas: - Prova de 5km: 

Medalha de participação para todos os competidores, (premiação em dinheiro, medalha e 

troféus para o PODIUM (1° 2° e 3° lugar no geral M/F). 

 - Prova de 10km: Medalha de participação para todos os competidores (premiação em 

dinheiro medalha e troféus para o PODIUM (1°, 2° e 3° lugar no geral M/F e medalha e 

troféus pela participação na  categoria ). 

PREMIAÇÕES 

MASCULINA  FEMININA PROVA 5KM PROVA 10KM 

16 a 29 anos 16 a 29 anos DINHEIRO, 

MEDALHA DE 

PARTICIPAÇÃO E 

TROFÉUS PARA O 

PODIUM (1º, 2º e 3º 

LUGAR NO GERAL 

M/F). 

DINHEIRO,MEDALHA 

DE PARTICIPAÇÃO 

E TROFÉUS PARA 

PODIUM (1°, 2° E 3° 

LUGAR NO GERAL 

M/F  E TROFÉU 

PELA CATEGORIA 

MASCULINA E 

FEMININA) 

30 a 39 anos 30 a 39 anos 

40 a 49 anos  40 a 49 anos  

50 a 59 anos 50 a 59 anos 

 

  

 

 

 

 

4.2 Haverá cerimônia de premiação com a entrega de troféus SOMENTE para os 03 (três) 

PRIMEIROS ATLETAS  NO GERAL 5KM E 10KM (masculino e feminino) E NA PROVA DE 

10 KM MASCULINO (04 categorias) E FEMININO (04 categorias) . 

 4.3 Haverá cerimônia de premiação com a entrega de troféus para A CATEGORIA DE 

5KM  somente no geral e os demais atletas , apenas receberão a medalha da prova, à qual 

será entregue para todos os ATLETAS que completarem a percurso.  

4.4 Todos os PARTICIPANTES que tiverem seus nomes chamados para a cerimônia de 

entrega de troféus deverão encaminhar-se imediatamente à área de entrega ao lado do 

pódium. 

 5.0 REGRAS ESPECÍFICAS 

 5.1 O COMPETIDOR expressamente declara que está em boas condições de saúde e 

capacidade atlética, que treinou adequadamente para participar da Prova e que não tem 

ciência de portar nenhuma doença ou enfermidade, sobretudo cardíaca, viral de alta taxa 
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de transmissão como COVID-19 (Coronavirus) e similares, que impossibilite sua 

participação. 

 5.2 Somente poderão participar da Prova PARTICIPANTES que não estejam suspensos 

ou que não estejam cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por 

Confederações ou Federações Esportivas.  

5.3 A responsabilidade do uso do ‘Número de Peito’ e fixação é exclusivamente do 

ATLETA, sendo pessoal e intransferível, sujeitando-se às penalidades da lei o seu 

descumprimento. 

 5.4 Ao ser convidado a retirar-se da competição deverá o PARTICIPANTE embarcar no 

carro cedidos pela organização do evento para retornar ao ponto de LARGADA. 

 5.5 O PARTICIPANTE deverá observar e respeitar o trajeto ou percurso balizado para a 

Prova Presencial, não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer 

tipo de vantagem ou corte do percurso indicado. 

 5.6 É proibido o auxílio de terceiros e também de equipamentos que possam aumentar a 

performance do PARTICIPANTE no percurso da Prova. 

 5.7 A participação do ATLETA no EVENTO é individual. 

 5.8 O participante deve participar preferencialmente usando tênis e vestimenta adequada 

para realização da PROVA. 

EDINEI MESQUITA DA COSTA                   

RESPONSÁVEL PELA CORRIDA  

GRUPO ANJOS DO ASFALTO 

 

MARIA ROCILENE GOMES RODRIGUES 

PRESIDENTE ADMINISTRATIVA DA ARKAL 

Contato: Ednei Mesquita da Costa (68) 996045596 

Contato: ASSOCIAÇÃO ARKAL (68) 999281588 

 

 

 


