
6ª CORRIDA DA FOGUEIRA 2017. 
18 DE JUNHO 2017 

 

                       REGULAMENTO OFICIAL 

1.1 A 6ª Corrida da Fogueira de Serra Talhada, será realizada no dia 18 de junho de 2017, com 

concentração na Estação do Forró às 06:00h e partida para os pontos de largada às 07:00h. 
 

1.2 As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Esportes e Lazer de Serra Talhada, 

localizada na Rua Padre Ferraz, 252-Centro. De segunda à sexta das 08:00h às 12:00h, pelos 

Telefones – (87) 99638-0164 / 3831-8755, Email – corridadafogueira_st@hotmail.com. No 

período de 01/06/2017 a 15/06/2017.  
 

1.3 O participante deverá levar 2kg de Alimentos não perecível no ato de recebimento do Chip 

que será entregue no Sábado 17/06/2017 das 08:00h ás 18:00h no Ginásio Poliesportivo Egidio 

Torres de Carvalho (Ao lado da FAFOPST – Faculdade de Formação de Professores de Serra 

Talhada).   
 

1.4 O atleta deverá apresentar documento de identificação e se for menor de idade sua ficha 

deverá ser assinada pelo seu responsável. Ao assinar a ficha de inscrição, o atleta declara que: 

Disputará a 6ª Corrida da Fogueira, por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 

responsabilidades dos organizadores do evento, em nome dele – ATLETA – declarando ainda que 

esteja saudável e ciente que deve consultar um médico. 
 

1.5 Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente. 
 

1.6 Percurso da corrida: Dois locais de largada: 
 

 Largada no Aeroporto, às 08:00h  – Categoria Masculino - Elite Geral/Elite Local 

(Percurso 10 km); 

 Largada na Av. Olimpio de Menezes Leal, às 08:00h – Amador, Categoria Infanto-

Juvenil Elite Local-Elite Geral (Masculino) (Percurso 5 km); 
 

 Largada no Aeroporto, às 07:30h  – Categoria Feminino - Elite Geral/Elite Local 

(Percurso 10 km); 
 

 Largada na Av. Olimpio de Menezes Leal, às 07:30h – Amador, Categoria Infanto-

Juvenil Elite Local-Elite Geral (Feminino) (Percurso 5 km). 
 

A Chegada será em um único local, Estação do Forró, onde haverá a linha de chegada. 
 

1.7 Os corredores premiados com dinheiro receberão em espécie e deverá apresentar 

documento de identificação, a entrega desta premiação será feita após o término da 

corrida. 
 

1.8 Somente corredores locais terão direito a dupla premiação; 
 

1.9 Premiação de Medalha será do 1º, 2º e 3º colocado Masculino e Feminino; 
 

1.10 OBS: Não haverá premiação por faixa etária no Feminino Visitante. 

 
 

Ginclécio Antonio da Silva Oliveira 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 


