REGULAMENTO DA 28ª CORRIDA DO FOGO DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

1. DA 28ª CORRIDA DO FOGO
1.1. A CORRIDA DO FOGO DO CBMDF é uma prova de rua tradicional do Distrito
Federal realizada com a participação de bombeiros e da comunidade. Incluída no
calendário oficial de eventos do Distrito Federal pela Lei Distrital nº 4.780, de 24 de
fevereiro de 2012 a Corrida do Fogo compõe o calendário festivo de aniversário do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Realizada pela primeira vez em 1990,
vem sendo realizada anualmente sendo esta a 28ª edição.
1.2. Haverá duas categorias: 06 km e 10 km, para ambos os sexos, com idade a partir
de 15 (quinze) anos completos no dia da competição. Os menores de 18 (dezoito) anos
se inscreverão com o consentimento e assinatura de um responsável legal.
1.3. O atleta, ao participar da CORRIDA DO FOGO 2018, está ciente e concorda com
todos os itens previstos no Termo de Responsabilidade e cede todos os direitos de
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena e divulgação da prova em qualquer
mídia, em qualquer tempo.

2. DIA / LOCAL/ HORÁRIO
2.1. A prova será realizada no dia 04 de agosto de 2018, sábado, com largarda prevista
para as 19h, e CONCENTRAÇÃO prevista para as 18h.
Local: Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson – Cidade de Brasília-DF.

3. INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições poderão ser realizadas no período de 01 de junho de 2018 até 25 de
julho
de 2018 ou
até
o
limite
de 4.000 inscritos no site
http://www.desafiodofogodf.com.br, ou sites de inscrições ativo.com e
centraldacorrida.com.br. Cada atleta poderá se inscrever em apenas uma categoria.

3.2. Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE) e idosos com idade igual e
/ou acima de 60 (sessenta) anos terão direito a 50% (cinquenta por cento) de desconto
no valor de sua inscrição.

Parágrafo Único: O atleta PNE deverá APRESENTAR documento de comprovação
referente ao seu grau de necessidade especial na RETIRADA DE KIT. Para liberação
do KIT e efetivação da inscrição.

3.3 A inscrição de atleta estrangeiro fica condicionada ao cumprimento da Norma 09 da
Confederação Brasileira de Atletismo.
3.4. Assessorias e Grupos que inscrever 20 atletas ou mais num mesmo cadastro
receberá 1 inscrição gratuita. Para receber a inscrição do atleta o representante da
inscrição deverá solicitar por e-mail a planilha formatada e enviar o comprovante para
atendimento@logicaesportes.com.br, até o dia 10 de julho.

4. ENTREGA DO KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM
4.1. A entrega do Kit será realizada para os atletas inscritos, devidamente identificados
com documento oficial com foto, em dia e local a ser divulgado pela organização.
4.2. A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de
autorização especifica para este fim ou cópia de documento de identificação do inscrito.
Atletas inscritos nas categorias bombeiro militar, veterano ou PNE deverão apresentar
documentação comprobatória desta situação para o benefício da categoria na retirada do
kit.
4.3. O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização
ficará impedido de participar regularmente da prova e perderá o direito ao kit, tendo em
vista que foram 3 dias para a retirada do mesmo. NÃO SERÃO ENTREGUES KITS
DE CORRIDA APÓS O EVENTO.
4.4. A cada competidor será fornecido um número de peito que deve ser usado
visivelmente no peito/frente do corpo, sem rasura ou alterações, durante toda a
realização da prova, sendo passíveis de penalidade os participantes que não cumprirem
este artigo;
4.5. No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os dados
cadastrais;
4.6. Após retirado o kit não serão aceitas reclamações referentes aos dados cadastrais e
aos itens que compõe o kit;

Parágrafo único: O tamanho das camisetas está sujeito à alteração, de acordo com a
disponibilidade na entrega do kit atleta.

5. CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS
Categoria
Público Geral
Bombeiros Militares*
Especial (PNE)¹ e Veterano

Distâncias Preço de Inscrição
06 KM

R$ 85,00**

10 KM

R$ 85,00**

06 KM

R$ 75,00**

10KM

R$ 75,00**

06 KM

R$ 42,50**

10KM

R$ 42,50**

* Bombeiros Civis ou Brigadistas não se enquadram na categoria;
¹PNE terá o desconto de 50% A DOCUMENTAÇÃO DEVERA
APRESENTADA NA RETIRADA DE KIT PARA VALIDAR o cadastro.

SER

**Valores acrescidos de taxa de sistema/site quando realizadas via sistema online

6. PREMIAÇÃO
6.1.
A 28ª CORRIDA DO FOGO CBMDF 2018 premiará com troféu ou
estatueta os três primeiros colocados, masculino e feminino de cada categoria. Não
haverá duplicidade de premiação.
6.2. PREMIAÇÃO INDIVIDUAL:
CORRIDA - PÚBLICO GERAL 10KM

Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Troféu

Troféu

2º lugar

Troféu

Troféu

3º lugar

Troféu

Troféu

CORRIDA - BOMBEIROS 10KM

Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Troféu

Troféu

2º lugar

Troféu

Troféu

3º lugar

Troféu

Troféu

CORRIDA - PÚBLICO GERAL 6KM

Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Estatueta

Estatueta

2º lugar

Estatueta

Estatueta

3º lugar

Estatueta

Estatueta

CORRIDA - BOMBEIROS 6KM

Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Estatueta

Estatueta

2º lugar

Estatueta

Estatueta

3º lugar

Estatueta

Estatueta

10KM – PNE

Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Estatueta

Estatueta

2º lugar

Estatueta

Estatueta

3º lugar

Estatueta

Estatueta

10KM – Veterano – idade igual ou superior a 60 anos
Colocação Masculino Feminino
1º lugar

Estatueta

Estatueta

2º lugar

Estatueta

Estatueta

3º lugar

Estatueta

Estatueta

7. PREMIAÇÃO - MEDALHAS

7.1. Todos os participantes inscritos que completarem o percurso da corrida, seja de 5
km ou 10 km, conforme suas inscrições, receberão medalha de participação.

8. FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
8.1. Durante a realização da CORRIDA DO FOGO 2018, os atletas serão fiscalizados
em todo o percurso por staffs identificados com a camiseta/colete da Prova, com
autoridade para identificação e anotação de atleta que esteja utilizando-se de conduta
considerada FALTA LEVE ou FALTA GRAVE a ser encaminhada a Organização para
decisão quanto á aplicação das penalizações estabelecidas neste Regulamento.
8.2. Será considerada FALTA LEVE e passível de penalização com 15 minutos por
ocorrência no tempo final do atleta:

a.

Desrespeitar os staffs e árbitros;

b. Estacionar o seu veículo/apoio em local inadequado que cause transtorno a prova,
não obedecendo a recomendações dos staffs;
c. Contato físico do atleta durante a corrida, como puxão e empurrão, com outra
pessoa;
d. Jogar ou depositar lixo em local indevido – vias, calçadas, gramados, trilhas etc.;

8.3 Será considerada FALTA GRAVE passível de desclassificação:
a. Participação do atleta sem o uso do número de identificação em local visível do
vestuário;
b. Utilização de carona em qualquer tipo de transporte pelo atleta durante a prova;
c. Atleta que não passe pelos Pontos de checagem;
d. A atleta que seja penalizada por mais de 02 vezes com FALTA LEVE;
e. Outra atitude apontada pelos staffs e árbitros e julgada grave pela Organização.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades,
DECLARO para os devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distâncias de 6 e10km.
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta CORRIDA e
estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar
atividades físicas.
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta PROVA na categoria selecionada e inscrita (que
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando ao CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, seus organizadores, colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação
nesta PROVA.
4. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de
kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção,
nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por
escrito dos organizadores; e, também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco

a segurança do evento, dos atletas e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela
organização ou autoridades, das áreas acima descritas.
5. Em caso de participação neste evento, representando equipes de atletas ou prestadores
de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que
aceito o regulamento da corrida, bem como, a respeitar as áreas da organização
destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a
equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, e
também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da
CORRIDA e do local do evento em qualquer tempo.
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação
sobre tais aspectos da corrida.
7. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação,
sem geração de ônus ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, organizadores, mídia e patrocinadores.
8. Estou ciente de que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança
pública ou força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação,
estadia, inscrição, entre outros gastos despendidos pelo atleta será suportado única e
exclusivamente por mim, isentando a Comissão Organizadora e a empresa responsável
pelo ressarcimento de qualquer destes custos.
9. Assumo com todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica
e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta
corrida; antes, durante ou depois da mesma.
10. Li, compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer
responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha
participação nesta corrida.

