
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

REGULAMENTO  DA  CORRIDA  DA  ASA  -  2017

1. OBJETIVO

Incentivar  a prática  de atividade  física  como meio  de saúde e de socialização,  objetivando
melhor qualidade de vida, bem como o congraçamento entre a Força Aérea Brasileira e o público em
geral.

2. A PROVA

A Corrida da Asa será promovida pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, através da Seção
de Educação Física,  no dia 22  de outubro de  2017,  como parte  das  comemorações  referentes  à
“SEMANA DA ASA”.

3. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA A CORRIDA

3.1 Os atletas deverão estar no local da largada com pelo menos 30min de antecedência, quando
serão dadas as instruções finais.

3.2 A cada competidor será fornecido um número, o qual deverá ser retirado no ato da confirmação
da inscrição  até  30  minutos  antes  da  largada,  mediante  apresentação  de documento  de  identidade
oficial com foto. O mesmo deverá ser usado visivelmente no peito durante toda a realização da prova.
O atleta deverá devolvê-lo à comissão organizadora, após o término da corrida.

3.3 A  participação  do  atleta  na  prova  é  estritamente  individual,  sendo  proibido  o  auxílio  de
terceiros.

3.4 O acompanhamento do atleta por treinadores/assessorias, amigos, dentre outros, com bicicleta
e/ou outros meios resultará na desclassificação do participante.

3.5 Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados serão chamados os classificados com
os melhores tempos subsequentes.

3.6 A prova será realizada segundo as regras da CBAt e as contidas neste regulamento.



4. O PERCURSO

A Corrida da Asa será disputada na distância de 7 km através do seguinte percurso: Pátio da
Bandeira – Rua Santos Dumont – Rua Artur Bernardes – Rua Sete de Setembro – Rua Benjamin
Constant  –  Rua Sena Madureira  – Avenida  Governador  Bias  Fortes  –  RETORNO em frente  aos
Correios – Rua José Nogueira – Rua Marechal Floriano Peixoto – Largo Marechal Deodoro – Avenida
Bias Fortes – Rua Comendador João Fernandes – Rua Lima Duarte – Praça Conde de Prados – Rua
General Câmara – Rua Barão do Triunfo – Rua General Osório – Praça Santos Dumont – RETORNO
contornando a praça – Rua General Osório – Rua Freire de Andrade – Rua Monsenhor José Gonçalves
– Rua Alvarenga Peixoto – Rua Bocaiúva – Rua Moreira César – Rua Paulino de Melo – Rua Bernardo
Guimarães – Rua Santos Dumont – Pátio da Bandeira.

PERCURSO NO GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/vbQ12GspyGk

5. A LARGADA

A largada da prova será às 9h (Horário Brasileiro de Verão – HBV), no Pátio da Bandeira da
EPCAR.

6. PREMIAÇÃO 

6.1 A premiação da Corrida da Asa será a seguinte:

I  –  Troféus  para  os  03  (três)  primeiros  colocados  no  Geral  das  categorias  Masculino  e
Feminino;

II  –  Troféu  para  o  primeiro  colocado  e  medalhas  diferenciadas  para  o  segundo e  terceiro
colocados de cada faixa etária conforme quadro do Item 8; e

III – Medalhas de participação para todos os corredores inscritos que completarem a prova,
dentro do limite de vagas estabelecidas pela organização (700 vagas).

6.2 Os participantes que estiverem classificados entre os três primeiros no Geral serão excluídos da
classificação  por  Faixa Etária,  para fins  de premiação,  bem como o primeiro  colocado do efetivo
militar da EPCAR.

6.3 Os resultados oficiais da corrida serão informados por intermédio do site oficial da EPCAR.

7. INSCRIÇÕES

7.1 As inscrições estarão abertas no período de 22 de setembro a 21 de outubro de 2017.

7.2 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para o efeito de classificação por faixas é a que o
atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova, devendo ser preenchido, por todos
os inscritos, o respectivo Termo de Responsabilidade.

7.3 O  menor  de  18  anos  poderá  participar  da  Corrida  desde  que  tenha  seu  Termo  de
Responsabilidade assinado pelo responsável. O mesmo, caso não seja aluno do CPCAR, não entrará na
classificação por faixa etária.

7.4 A inscrição na prova é intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em
qualquer  situação.  O participante  que,  sem autorização formal  da organização da prova,  ceder  seu
número de peito para outra pessoa será desclassificado e responsabilizado por qualquer acidente ou



dano  que  esta  venha  a  sofrer,  isentando  de  qualquer  responsabilidade,  a  EPCAR,  a  comissão
organizadora da prova e apoiadores.

7.5 A inscrição somente será efetivada após a quitação do valor de R$20,00 mais taxa de boleto. 

7.6 Os  participantes  são  responsáveis  pela  veracidade  das  informações  fornecidas  na  ficha  de
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e poderá responder por
crime de falsidade ideológica e/ou documental.

8. CATEGORIAS

A Corrida da Asa será disputada nas seguintes categorias:

MASCULINO FEMININO

GERAL GERAL

Até 17 anos (somente medalhas) Até 17 anos (somente medalhas)

18 a 29 anos 18 a 29 anos

30 a 39 anos 30 a 39 anos

40 a 49 anos 40 a 49 anos

50 a 59 anos 50 a 59 anos

Acima de 60 anos Acima de 60 anos

Efetivo da EPCAR

Alunos do 3º Esquadrão

Alunos do 2º Esquadrão

Alunos do 1º Esquadrão

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Os protestos ou reclamações relativos ao resultado final da competição ou condução da prova
deverão  ser  efetuados,  por  escrito,  até  30  (trinta)  minutos  após  a  divulgação  oficial  (deverão  ser
entregues à comissão organizadora).

9.2 Não será disponibilizado guarda-volumes para os participantes.

9.3 A comissão organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar
ou  revogar  este  regulamento,  total  ou  parcialmente,  informando  as  mudanças  pelo  site  oficial  da
EPCAR.

9.4 As dúvidas  ou  omissões  deste  regulamento  serão  dirimidas  pela  comissão  organizadora  de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.



10. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS PARTICIPANTES

10.1 Ao  participar  da  Corrida  da  Asa,  o  corredor  assume  a  responsabilidade  por  seus  dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da prova, participando por livre e espontânea vontade,
sendo conhecedor do seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida.

10.2 Todos os participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para a realização da
prova, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CORRIDA  DA  ASA  2017

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que participo da CORRIDA DA ASA 2017, promovida
pela Escola Preparatória  de Cadetes  do Ar,  por livre e  espontânea vontade,  isentando de qualquer
responsabilidade  os  promotores  e  direção  técnica  do  evento,  em meu  nome  e  de  meus  herdeiros.
Declaro, ainda, que gozo de boa saúde e que estou autorizado por meu médico para participar da prova,
e que realizei o treinamento apropriado.

Além disso, autorizo os promotores do evento a usarem qualquer imagem fotográfica ou de
vídeo, para fins de divulgação e/ou promoção vinculada ao evento.

Barbacena, _______ de _____________________ de 2017.

____________________________________________

Assinatura do Atleta ou Responsável Legal


