
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
 

1º CIRCUITO VIRGÍLIO COELHO DE CORRIDAS DE RUA - 2014 
REGULAMENTO GERAL  

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Palmas por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FUNDESPORTES promove o 1º CIRCUITO 

VIRGÍLIO COELHO DE CORRIDAS DE RUA – 2014 a ser realizado pela Federação de Atletismo do Estado do Tocantins – FATO. 
Art. 2º - Este regulamento é o dispositivo que regerá a competição nos seus aspectos organizacionais, técnicos e práticos, obedecendo às regras 

oficiais da modalidade e as que serão adaptadas, devendo todos os envolvidos direto ou indiretamente no evento, assegurarem o 
seu fiel cumprimento. 

Art. 3º - O(a) atleta regularmente inscrito(a) e todos a ele(a) vinculados deverão ser conhecedores deste regulamento, cabendo aos encarregados 
promoverem essa divulgação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em nenhuma hipótese, poderá um(a) atleta alegar desconhecimento do teor deste dispositivo. 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 
Art. 4º - A FUNDESPORTES ao promover a realização do circuito visa dentre outros, alcançar os seguintes objetivos: 

I – Promover a integração sócio-esportiva entre as representações da capital e as pessoas que as integram; 
II – Promover o desenvolvimento técnico esportivo dessas representações; 
III – Estimular a prática de esportes; 
IV – Integrar a modalidade com os demais segmentos afins que compõem o sistema de esporte amador de Palmas.    

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 5º - Fica instituída a Comissão Organizadora do 1º Circuito Virgílio Coelho de Corridas de Rua, constituída pela equipe técnica da 

FUNDESPORTES; equipe técnica da FATO; equipe técnica da Associação Palmense dos Corredores de Rua - APCR; 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Trânsito - SMSDCT; equipe técnica da Corrida 
Feminina; equipe técnica da Corrida de Tiradentes; equipe técnica da Corrida do Fogo; equipe técnica da Corrida dos 
Advogados e convidados. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A Comissão Organizadora é responsável pelo desenvolvimento e organização do 1º Circuito Virgílio Coelho de Corridas 
de Rua  – 2014. 

Art. 6º - O circuito acontecerá durante o ano de 2014, exclusivamente no perímetro urbano de Palmas-TO e será composto por 08 etapas que 
obedecerá ao seguinte cronograma:  

 08 de Março – Corrida Feminina (150 pessoas); 

 21 de Abril – Corrida de Tiradentes (500 pessoas); 

 18 de Maio – Corrida de Palmas 2014 (3.000 pessoas); 

 06 de Julho – Corrida do Fogo (1.000 pessoas); 

 09 de Agosto – Corrida dos Advogados (500 pessoas); 

 12 de Outubro – Volta das ARNOS (400 pessoas); 

 15 de Novembro – Desafio dos Fortes (300 pessoas); 

 13 de Dezembro – Cross Country Taquaruçu (400 pessoas). 
PARÁGRAFO ÚNICO - A execução de cada etapa é de responsabilidade dos seus idealizadores.      
CAPÍTULO IV 
DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPANTES 
Art. 8º - A disputa do circuito é facultada aos atletas do sexo masculino e feminino, com exceção da 1ª etapa que é exclusivamente feminina.   
Art. 9º - As inscrições e os regulamentos específicos de cada etapa estarão disponíveis em sites próprios. 
CAPÍTULO V 
DA PREMIAÇÃO 
Art. 10 – Ao final das 08 etapas os 05 primeiros atletas masculinos e femininos, na categoria geral, que alcançarem o maior somatório de 

pontos no circuito receberão as seguintes premiações. 

 1º Colocados M e F – Troféu + R$ 3.000,00; 

 2º Colocados M e F – Troféu + R$ 2.500,00; 

 3º Colocados M e F – Troféu + R$ 2.000,00; 

 4º Colocados M e F – Troféu + R$ 1.500,00; 

 5º Colocados M e F – Troféu + R$ 1.000,00. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para concorrer à premiação, (o)a atleta deverá ter idade igual ou superior a 15 anos até 31 de dezembro do corrente 
ano, ou seja,  nascido(a) em 1999 ou antes e participar de no mínimo 04 etapas do circuito para ambos os sexos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os somatórios das pontuações iniciarão a partir da 2ª etapa. 
 Art. 11 – A pontuação de cada etapa será definida obedecendo às seguintes quilometragens: 

Até 7 km. A partir de 7,001 km  

1º lugar = 05 pontos  1º lugar = 10 pontos  

2º lugar = 04 pontos  2º lugar = 08 pontos  

3º lugar = 03 pontos  3º lugar = 06 pontos  

4º lugar = 02 pontos  4º lugar = 04 pontos  

5º lugar = 01 ponto  5º lugar = 02 pontos  

PARÁGRAFO ÚNICO – A quilometragem dos percursos de cada etapa é de responsabilidade dos seus idealizadores. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 12 – A Comissão Organizadora assume todos os poderes conferidos por este regulamento para interpretar e resolver os casos omissos. 
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