
REGULAMENTO  

3ª CORRIDA E CAMINHADA EM HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER DO TRT6ª REGIÃO  

A corrida e caminhada em homenagem ao dia internacional da mulher do 

TRT 6ª Região tem como objetivo estimular a prática de exercícios 

físicos junto aos magistrados, servidores, prestadores de serviços e seus 

dependentes e, através de sua Organização, dará pleno cumprimento ao 

regulamento ora estabelecido. 

DO EVENTO 

• Data:  28 de março de 2015. 
• Horário:  a partir das 15 horas e largada às 16h, pontualment e. 
• Local:  Estacionamento do TRT 6ª Região ( Av. Cais do Apolo) – 

Concentração 

 

• Percurso: 

A 3ª Corrida do TRT 6ª Região terá sua concentração em frente à Sede 

deste Regional e seu percurso será: 1) Av. Cais do Apolo até o Cais da 

Alfândega; 2) passa pela ponte giratória; 3) entran do à direita no primeiro 

retorno no cais de Santa Rita; 4) entra à direita n o terminal de ônibus do 

Cais de Santa Rita; 5) Segue em frente; 6) entra à esquerda na Av. Martins 

de Barros; 7) passa pela frente do Palácio do Gover no (Praça da 

República); 8) segue pela Ponte Princesa Isabel; 9)  à direita na Rua da 

Aurora; 10) retornando pela Avenida Norte (Ponte Li moeiro); 11) seguindo 

até a Prefeitura do Recife, completando a primeira das duas voltas do 

percurso (5Km). A segunda volta, segue o mesmo traj eto, perfazendo um 

total de 10Km.  

 

A 3ª Caminhada do TRT 6ª Região terá sua concentração em frente à 

Sede deste Regional e seu percurso será: • Avenida Cais do Apolo até a 



Avenida Rio Branco; • Subida pela Ponte Buarque de Macedo até a 

Avenida Martins de Barros; • Segue pela Praça da República (em frente 

ao Palácio do Governo) até a Ponte Princesa Isabel; • à direita na Rua 

da Aurora e segue até Avenida Norte (Ponte Limoeiro); • Retorna para 

Avenida Cais do Apolo, passando pela Prefeitura da Cidade do Recife, 

chegando à Sede do TRT, completando um percurso de 3,5 Km. 

DAS INSCRIÇÕES 

1. Período de inscrições:  04/03 a 20/03 de março 2015 

2. Requisito para a inscrição:   

• Doação de 1Kg de alimento não perecível. 

3. Limite máximo de participantes:  200 vagas. 

4. Podem se inscrever:   

• Corrida 10 Km :  Magistrados, servidores e dependentes 

• Caminhada 3,5Km : Magistrados , servidores e dependentes 

5. Onde se inscrever:  Pelo site do TRT6 via intranet e 

www.trt6.jus.br/portal 

6. Alteração e Cancelamento da Inscrição:  uma vez efetuada, a 

inscrição será intransferível. Para cancelamento da inscrição, o 

participante deverá comunicar a organização do evento. 

7. Veracidade das Informações:  a Organização não se responsabiliza 

pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. 

8. Autorização de Uso de Imagem:  os magistrados, servidores e 

dependentes inscritos, ao assinar a ficha de inscrição, concordam 

em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus 



nomes, imagem e "som de voz", com vistas a fotografias, filmagens 

ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação 

do evento.  

9. Declaração de Saúde:  ao se inscrever no evento, através do 

preenchimento do formulário de inscrição ou equivalentes, os 

participantes declaram automaticamente, estarem aptos e 

devidamente preparados a participarem do Evento, isentando a  

Organização, Patrocinadores, Apoiadores e demais órgãos públicos 

ou privados envolvidos na organização do evento, em seu nome e 

de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas 

de saúde que eventualmente ocorram, por ventura venham a ocorrer 

no decorrer do evento, bem como se declaram conhecedores dos 

itens deste regulamento e com os quais concordarão plena e 

integralmente.  

DA RETIRADA DE KIT: NÚMERO DE  PEITO E 
CAMISETA 

1. Camiseta:  mediante a confirmação da inscrição, o participante terá 

direito à camiseta do evento. Fica desde logo ressalvado que o 

recebimento desta, assim com a opção de tamanho da camiseta 

estará sujeita à disponibilidade do estoque no momento da retirada do 

kit. 

2. Data: Dias 25 a 27 de março de 2015.   

3. Local:  Núcleo de Saúde do TRT 6ª Região (Sede)  

4. Retirada via terceiros:  será efetuada mediante apresentação do 

documento de identidade do inscrito ou mediante autorização do 

inscrito e identificação do retirante.  

 

 



DO DIA DA PROVA  

1. Área de Concentração:  Estacionamento do TRT 6ª Região- Av. 

Cais do Apolo 739 – Recife Antigo.  

2. Identificação dos participantes:  os inscritos devem estar 

uniformizados, com a camiseta do evento e com o número de peito 

colocado na área frontal da camiseta que será fornecido pela 

organização. 

3. Horário Largada:  obedecendo aos critérios estabelecidos as 

largadas terão início a partir das 16:00h, horário em que todos 

participantes deverão estar posicionados para a largada..  

4. Ordem Largada:  1) Corrida sexo feminino 10 km; 2) Corrida sexo 

masculino 10 km e 3) caminhantes 3,5km.  

5. Hidratação:  os corredores e caminhantes terão 03 pontos de água 

no percurso: em 02 pontos intermediários do percurso e na chegada.  

DA CLASSIFICAÇÃO  

1. Tempo de Classificação e Premiação:  Será adotado para o 

resultado da prova e ordem de classificação, o tempo cronometrado 

a partir do momento em que o participante passe pelo portal de 

largada até a passagem dele pelo portal no momento da chegada. A 

cronometragem será realizada pelos árbitros da Federação 

Pernambucana de Atletismo (FEPA). 

DA PREMIAÇÃO  

1. Local da Premiação:  após a liberação dos resultados da prova, 

deverão dirigir-se à área do pódium os quinze primeiros colocados 

de cada sexo, que serão premiados imediatamente na seguinte 

ordem: 

 



Classificação  FEMININO MASCULINO   

1º Troféu 01e medalha 01 Troféu 01e medalha 01 

2º Troféu 01 e 01 medalha Troféu 01 e 01 medalha 

3º Troféu 01 e 01 medalha Troféu 01 e 01 medalha 

4º 01 medalha 01 medalha 

5º  01 medalha 01 medalha 

6º 01 medalha 01 medalha 

7º 01 medalha 01 medalha 

8º 01 medalha 01 medalha 

9º 01 medalha 01 medalha 

10º 01 medalha 01 medalha 

11º 01 medalha 01 medalha 

12º 01 medalha 01 medalha 

13º 01 medalha 01 medalha 

14º 01 medalha 01 medalha 



 

 

DOS DISPOSITIVOS GERAIS 

1. Serão sumariamente desclassificados da competição pela 

Organização, em qualquer momento da competição os participantes 

que:  

a. Não se apresentarem devidamente uniformizados (camisa 
do evento e números de peito); 

 

b. Permitirem em seu uniforme de competição a colocação de 
frases indevidas, bem como qualquer tipo de publicidade 
político-partidária;  

 

c. Burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando 
percurso oficial). 

 

2. Os casos omissos serão resolvidos pela organizaç ão do evento. 

 

  

 

15º 01 medalha 01 medalha 

TOTAL  03 Troféus e 15 medalhas 03 Troféus e 15 medalhas 


