
 

 

TOP NIGHT RUN - 2019 
REGULAMENTO 

OBJETIVO 
A Top Night Run 2019 é uma corrida de rua noturna que visa incentivar a prática 

de exercícios físicos, além de propor a integração da sociedade em busca da 

cidadania plena e qualidade de vida. 

DA PROVA  
A prova promovida pela Associação de Atletismo Simõesfilhense / JR Assessoria 
Esportiva, tem o apoio da Federação Bahiana de Atletismo 
A prova valerá como Etapa única do CIRCUITO BAIANO DE CORRIDAS DE 
RUA DA BAHIA 2019. 
O evento será realizado no dia 30/11/2019 (sabado), terá duas distancias 
distinta, prova oficial com 10 km aberta para atletas de ambos os sexos a partir 
dos 18 anos e a de participação com 05 km prova, aberta para atletas de ambos 
os sexos a partir de 16 anos. 
A largada será às 19:00 horas em frente ao Posto de Combustível ARENA na 
saída de Simões Filho sentido CEASA e chegada na Praça Padre Emílio Félix 
Wagner em frente ao Seleto Social Clube.  
O Funil de Chegada será fechado 01h30min após a última largada; 
Serão disponibilizados postos de água no percurso, bem como Guarda Volumes. 
Haverá atendimento Médico em toda a prova. 
É obrigatório o uso de camiseta com número de Inscrição fixado e aberto na parte 
da frente do uniforme (peito). 
 

O ATLETA SERÁ DESCLASSIFICADO:  
Se houver troca de número e/ou de senhas, cessão do número para atleta não 
inscrito na prova, escaparem antes do tiro de Largada, forem flagrados 
recebendo ajuda de qualquer natureza, empurrar, cortar caminho, pegar carona 
etc., ultrapassar dentro do Funil de chegada, desacatar Autoridades, Árbitros, 
outros atletas e o público de modo geral. 
Qualquer reclamação ou protesto deverá ser feito por escrito ao Diretor Geral da 
prova até 15 minutos após a divulgação do resultado Oficial, acompanhado da 
taxa de R$100,00 (cem reais) em espécie, os quais serão devolvidos caso seja 
deferido o recurso. 
 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas Pelo Site: www.contime.com.br (mediante 

preenchimento da Ficha pagamento da taxa de inscrição) • Na Loja Seu Estilo 

na Rua Anísio Teixeira quadra 3 nº10 Cia 1, Simões filho – BA  

Haverá desconto de 10% a partir de 10 inscritos EM GRUPO este desconto 

exclusivo de 10% (DEZ) valerá apenas para os clubes de corrida.  

Valor da taxa de inscrição  

1º Lote R$ 50,00 +1 pacote de leite 10/10/2019 

2º Lote R$ 55,00 +1 pacote de leite 25/10/2019 

3º Lote R$ 60.00 +1 pacote de leite 10/11/2019  

Será obrigatório ao atleta o preenchimento da Ficha de Inscrição onde será 

assinada declaração de que está apto clínico e fisicamente para participar da 

prova. 

Quando o atleta for menor de 18 anos a Ficha deverá ser assinada pelo pai ou 

responsável. 
 

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE! 

Recomendamos avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os PARTICIPANTES.  

A organização disponibilizará aos participantes do evento ambulância para 

prestação de primeiros socorros em caso de acidentes.  

A organização e as empresas contratadas para prestação de serviços não têm 

qualquer responsabilidade com despesas médicas em casos de internação ou 

lesões geradas pela participação na corrida, porém, em cumprimento às normas 

da CBAt/FBA, caso seja necessário atendimento médico mais complexo, o atleta 

será encaminhado para Hospital da rede pública Municipal. 

O (a) atleta ou seu (sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou 

transferência para hospitais da rede privada de saúde, eximindo a organização 

de qualquer responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste 

atendimento médico.  

O PARTICIPANTE inscrito assume que participa deste EVENTO por livre e 

espontânea vontade, assumindo estar em plenas condições de saúde para 

praticar da prova, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, 

Patrocinadores e Apoiadores em seu nome e de seus sucessores. 

Será vetada a participação do atleta que esteja cumprindo penalidade oriunda 

da FBA, CBAt ou Federações de outros Estados. 
 

 

Kit TOP NIGHT RUN  

Cada atleta receberá Kit composto de número de peito de uso obrigatório, 

camiseta manga curta e chip e será retirado no dia 29 de novembro de 2019 de 

13:00h às 19:00h, e no dia 30 das 09h às 13h, no Clube União, localizado à  Av. 

Elmo Serejo de Farias, Cia I, Simões Filho.  

Para retirar o Kit do Corredor, é necessário apresentar documento de Identidade 

com foto original, e boleto bancário original pago, bem como a lata de leite, o 

boleto bancário pago será retido na entrega do Kit.  

A organização disponibilizará camisetas (tamanho único) e nos tamanhos 

convencionais (P, M, G e GG) em quantidades limitadas. O tamanho da camiseta 

será disponibilizado por ordem de chegada, visto que a escolha de tamanho nas 

fichas de inscrição, significa apenas a preferência do atleta e norteiam o pedido 

dos tamanhos aos fornecedores. 

No momento da retirada do kit o participante deverá conferir seus dados, pois 

não serão aceitas reclamações cadastrais após a prova. 

O Kit que não for retirado pelo atleta no dia previsto no regulamento e nas 

condições previstas pelo mesmo NÃO será entregue em data posterior. 

A aferição dos tempos será realizada pelo sistema de chip (cronometragem 

eletrônica) e por árbitros da Federação de Atletismo da Bahia para a 

Classificação Geral Masculino e Feminino, conforme a Regras e Normas CBAt / 

FBA.  

DAS CATEGORIAS 
Masculino                               Feminino 
Juvenil 18  Juvenil 18 

Adulto 20  Adulta 20 

Adulto 25  Adulta 25 

Adulto 30  Adulta 30 

Veterano 35  Veterana 35 

Veterano 40  Veterana 40 

Veterano 45  Veterana 45 

Veterano 50   Veterana 50 

Veterano 55  Veterana 55 

Veterano 60  Veterana 60 

Veterano 65  Veterana 65  
Veterano 70  Veterana 70 anos acima 
Veterano 75    
Veterano 80 anos acima  
Para se determinar a faixa etária levar-se-á em consideração unicamente o 
ano de nascimento do atleta. 
 

DO SEGMENTO ATLETA ESPECIAL  
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
Atletas com deficiência física, visual, intelectual e amputados membros 
superiores; 
Para o segmento atleta especial não haverá divisão por sexo ou faixas etárias e 
participarão da prova de 10 Km. 
 

DA PREMIAÇÃO SIMBOLICA e PECUNIARIA PROVA OFICIAL (10 km) 
Para ambos os gêneros na Classificação Geral: 

1º Lugar: Troféu + 300,00  

2º Lugar: Troféu + 200,00 

3º Lugar: Troféu + 100,00  

Receberá Troféu o campeão de CATEGORIA em ambos os gêneros;  
Receberão Troféus os campeões do SEGMENTO ATLETA ESPECIAL; 
PNE, Cadeira Tradicional e Cadeira Triciclo. 
Receberão Troféus os 3 primeiros ATLETAS MORADOR DE SIMÕES FILHO 

em ambos os gêneros. 

NOTA: Os atletas premiados na classificação Geral, não concorrerão à 
premiação por faixas etárias. 
 

DA PREMIAÇÃO SIMBOLICA PROVA PARTICIPAÇÃO (5 km) 
Receberão Troféus os 3 primeiros na Classificação Geral em ambos os 

gêneros.  

Não haverá premiação por faixa etária na prova de PARTICIPAÇÃO 5 KM. 
O Grupo de corrida ou Academias com o maior números de atletas inscritos na 

prova, receberá Troféu + brinde. 

Receberão medalhas de participação todos que concluírem a prova. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Direção Geral da prova. 


