
 

 

I COMPETIÇÃO SOLDADOS DO FOGO (NATAÇÃO) 

 

 

REGULAMENTO 
 

 

1 - A PROVA 

 

1.1 A I COMPETIÇÃO SOLDADOS DO FOGO (NATAÇÃO) é uma realização do 8º 

Grupamento de Bombeiros Militar do Maranhão e será promovida no dia 21 de setembro de 

2013 (SABADO), na cidade de Pinheiro, a serem percorridos individualmente por pessoas de 

ambos os sexos devidamente inscritos, doravante denominados PARTICIPANTES, evento 

este que ocorrerá independentemente das condições climáticas; 

 

1.2 O evento (travessia) terá largada ao lado do bar e restaurante Maria Santa e chegada no 

mesmo local localizado na rua Jerônimo ramalho nº 02, bairro:  Matriz, às 08h30. 

 

1.3. O evento será em comemoração ao dia 24 de setembro, data de criação do 8º Grupamento 

de Bombeiros Militar do Maranhão. A “I Competição Soldados do Fogo” integrará as 

atividades em comemoração ao aniversario do 8º GBM. Aonde a inscrição contará com a 

doação de alimentos não perecíveis, que serão doadas a instituições sem fins lucrativos. 

 

 

2 – OBJETIVOS 

 

2.1- Incentivar a prática da natação como meio promocional à saúde; 

 

 2.2- Integrar os servidores de segurança do Maranhão e estes com a comunidade em geral 

através da natação rustica. 

 

2.3 Oferecer a oportunidade a atletas treinados de mostrar seu talento e capacidade; 

Proporcionar à comunidade em geral o acesso a uma atividade saudável e de baixo custo. 

 

 

3 – FINALIDADE. 

 

3.1 Demonstrar à sociedade em geral que a entidade se preocupa e se interessa pela saúde e 

bem estar da população Maranhense. 

 

 

4- REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO. 

 

4.1 - O evento será realizado e promovido pelo 8º Grupamento de Bombeiros Militar do 

Maranhão. 

 

  

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO 

8º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR - PINHEIRO  



4.2 - Comissão Organizadora da I COMPETIÇÃO DA INTEGRAÇÃO:  

1. Izac Muniz Matos – TC QOCBM;  

2. Raimundo Carvalho Guterres Júnior – Maj QOCBM; 

3. Wilson Gusmão Belo Pinheiro Neto – 2º Ten QOCBM;  

4. Pablo Moura Machado – 2º Ten QOCBM; 

 

 

5 – PROVA, DATA, LOCAL E HORA 

 

5.1 – A Natação terá o percurso no rio Pericumã percorridos atravessando o rio e a chegada 

será no mesmo local de largada, no Bar Maria Santa. 

 

5.2 - A Natação será realizada no dia 21 de Setembro de 2013, com largada às 08h30min com 

qualquer condição climática.  

 

5.3 – A Natação seguirá as normatizações vigentes para Natação Rustica e tudo que está 

estabelecido neste regulamento. 

 

 

6 – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

6.1- Só poderá ser inscrito participantes com idade acima de 18 anos, e no caso de 

participante menor de 18 anos, deverá ser preenchido o campo referente ao responsável legal 

destes na Ficha de Inscrição.  

 

6.2 - As inscrições deverão ser feitas no 8º Grupamento de Bombeiros Militar do Maranhão 

do dia 05 de agosto de 2013 a 23 de agosto de 2013 ou até atingir a quantidade de 250 

(duzentos e cinquenta) inscritos. 

 

6.3 - O valor da inscrição será de 2 kg de alimento não perecível. 

 

6.4 - A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma e, terá sua destinação para 

custear o evento; 

 

6.5 – O interessado em participar do evento deverá doar 02 kg de alimentos não perecíveis no 

ato do recebimento do kit. 

 

6.6 - A entrega dos kits de participação ocorrerá no período de 16 a 18/09/2013, na sede do 8º 

Grupamento de Bombeiros Militar do Maranhão, localizado na Rua Coronel Raimundo 

Araujo, S/N, bairro Campinho, no horário das 08h as18h. A organização ofertará a opção de 

tamanho das camisetas promocionais de acordo com a disponibilidade do estoque. NÃO 

HAVERÁ ENTREGA DE KIT DE PARTICIPAÇÃO NO DIA DO EVENTO NEM APÓS O 

MESMO; 

 

6.7 - Ao participar deste EVENTO, o PARTICIPANTE assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita totalmente o REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 

da sua participação antes, durante e depois do EVENTO. 

 



6.8- A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, no entanto 

haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de ambulância para remoção, e 

o atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de continuidade será 

efetuado na REDE PÚBLICA sob-responsabilidade desta. 

. 

6.9- A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores 

para a orientação dos participantes. 

 

6.10 - A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no Guarda-

Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

 

6.11- Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus à COMISSÃO 

ORGANIZADORA E PATROCINADORES de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no EVENTO, independente 

de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os 

PARTICIPANTES venham a sofrer durante a participação no EVENTO. 

 

6.12 - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os PARTICIPANTES. 

 

6.13- A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES e APOIO não 

se responsabilizarão por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE inscrito no 

EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do mesmo. 

 

6.14- Poderão os ORGANIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 

 

6.15- O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas 

neste REGULAMENTO, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer 

impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO. 

 

6.16- Os participantes têm a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à 

ORGANIZAÇÃO a Ficha de Inscrição do EVENTO. 

 

6.17- O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade à COMISSÃO ORGANIZADORA, 

PATROCINADORES e APOIOS em seu nome e de seus sucessores. 

 

6.18- Ao se inscrever o participante o fará de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro PARTICIPANTE, bem como 

reembolso do valor da inscrição. Devendo preencher o formulário de inscrição com dados 

legíveis e OBRIGATÓRIAMENTE INFORMAR O CPF. 

 

6.19- Ao se inscrever na corrida o participante disponibilizará seus dados e autorizará à 

COMISSÃO ORGANIZADORA, PATROCINADORES e APOIOS para que a qualquer 

momento enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 

fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

 



7 – PERCURSO E LARGADA. 

 

Em anexo 

 

 

8- CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS. 

 

8.1- Todos os inscritos devem comparecer ao local de largada com 1 (uma) hora de 

antecedência, não esquecendo seu número de inscrição e percurso; 

 

8.2- Todos devem se esforçar para nadar sempre perto da borda do rio pericumã, facilitando o 

trabalho dos fiscais e orientadores de percurso. 

 

8.3 – Os postos de hidratação no percurso serão distribuídos na chegada. 

 

 

9 – PUNIÇÃO.  

   

9.1 – Qualquer competidor que usar de meios ilícitos e anti-desportivos para obter vantagem 

ou que não cumprir o percurso será automaticamente desclassificado. O competidor poderá 

caminhar durante a prova, mas se parar deliberadamente ou por motivo de força maior ou 

abandonar o percurso, também será desclassificado. 

 

 

10 – CATEGORIAS. 

 

10.1 - As categorias se destinam a proporcionar uma competição justa e igual aos 

participantes de acordo com o sexo, a saber: 

 

MASCULINO (SEGURANÇA PUBLICA) FEMININO ( SEGURANÇA PUBLICA) 

 

 

MASCULINO (COMUNIDADE) FEMININO ( COMUNIDADE) 

 

 

11 – DA PREMIAÇÃO. 

 

11.1 – A premiação será através de certificados, medalhas e dinheiro. 

 

11.2 - A premiação em dinheiro e medalha será realizada logo após o encerramento da 

corrida e levantamento da classificação final. O local de entrega da referida premiação será o 

ponto de chegada da corrida. 

 

11.3 – Por Categoria: 

 

I – MASCULINO (Segurança Publica) 

a - 1° colocado  R$ 250,00 

b - 2° colocado – R$ 150,00 

c - 3° colocado – R$ 50,00 

 



II – MASCULINO (Comunidade) 

a - 1° colocado  R$ 250,00 

b - 2° colocado – R$ 150,00 

c - 3° colocado – R$ 50,00 

 

I – FEMININO (Segurança Publica) 

a - 1° colocado  R$ 250,00 

b - 2° colocado – R$ 150,00 

c - 3° colocado – R$ 50,00 

 

II – FEMININO (Comunidade) 

a - 1° colocado  R$ 250,00 

b - 2° colocado – R$ 150,00 

c - 3° colocado – R$ 50,00 

 

 

12. CRONOGRAMA DO EVENTO. 

 

12.1- As inscrições - 20/08 a 20/09/2013 

12.2 - Entrega / retirada do kit do atleta – 16 a 20/09/2013 (das 08 às 18h); 

12.3 - DIA DO EVENTO – 21 de setembro de 2013. 

12.3.1 – 07h30min - Início das atividades no espaço do evento. 

12.3.2 - 08h- Alongamento e aquecimento. 

12.3.3 - 08h 30 - Largada Geral. 

12.3.4 - 10h30min - Cerimônia de premiação. 

12.3.5 - 11h15min – Encerramento. 

 

13 – PRESCRIÇÕES DIVERSAS. 

 

13.1 As dúvidas e omissões que poderão aparecer durante o evento serão resolvidas pela 

Comissão Disciplinar e Julgadora, não cabendo recursos a essas decisões. 

 

13.2 - A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente. 

 

13.3 - As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

 

PINHEIRO – MA, 10 DE JULHO DE 2013. 

 

Comissão Organizadora da I Corrida Soldados do Fogo – 8°GBM 

 

 


