REGULAMENTO GERAL
1. APRESENTAÇÃO
A CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR é uma iniciativa da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, de caráter esportivo e social, aberta ao público geral, sem fins lucrativos.
Seu objetivo é conscientizar a população, por meio da prática esportiva, da importância dos trabalhos da
Polícia Federal e da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 412/2009 (PEC 412) que prevê a
autonomia orçamentária e administrativa da PF.
2. RESUMO TÉCNICO
 DATA: 04 de novembro de 2017
 LOCAL DE LARGADA E CHEGADA: Clube Espanhol, Ondina, Salvador-Bahia.
 HORÁRIO DA LARGADA: 16h00
 DISTÂNCIAS: 5km e 10km e caminhada de 2,5km (Ver percursos no site)
 REALIZAÇÃO: ADPF REGIONAL BAHIA
 DIREÇÃO TÉCNICA: CORPUS VITALLE
 ORGANIZAÇÃO: ÊXITOCORP
 LIMITE TÉCNICO DE PARTICIPANTES: 4.000 ATLETAS
 PERMIT: FEDERAÇÃO BAHIANA DE ATLETISMO
3.

A PROVA
 Faz parte da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR uma corrida com
percurso de 10km (dez quilômetros), como prova principal, e uma prova participativa, com
percurso de 5km (cinco quilômetros). O percurso de 10km será aferido oficialmente.
 Também serão realizadas no evento, de forma não competitiva, uma caminhada com cerca de
2,5km e uma “maratona infantil” composta de várias atividades recreativas destinadas às
crianças.
 Todos os PARTICIPANTES deverão cumprir rigorosamente os percursos das provas nas quais
estão inscritos.
 De acordo com a norma da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a idade mínima para
participação na CORRIDA de 5km é de 14 anos (no ano de 2017) e para a o percurso de 10km
(prova principal) é de 18 anos (no ano de 2017). Não há restrição de idade para a caminhada e
para a participação da maratona infantil, a idade mínima é de 04 anos e a máxima de 12 anos.
 Se o (a) participante for menor de 18 anos, será necessária a apresentação da autorização por
escrito do pai ou responsável, com a assinatura e acompanhada de cópia de um documento de
identidade do pai ou responsável, cópia esta que ficará retida junto ao Termo de
Responsabilidade.
 A largada e a chegada da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR serão no
mesmo local, em frente ao Clube Espanhol, conforme mapa do percurso detalhado e divulgado
previamente pela organização da prova.
 Participantes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei nº 10.741
de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição, a ser realizada através do sistema
de inscrição disponibilizado pelo evento.
 É obrigatório a todos PARTICIPANTES conhecer o percurso da prova divulgado previamente,
não cabendo, portanto, a alegação de desconhecimento do percurso que irá correr.
 No mesmo dia de realização da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR serão
realizadas atividades paralelas no local de concentração da largada, conforme programação.
 Importante ressaltar que tais atividades poderão sofrer alterações de horários e até serem
excluídas das atividades do evento, quer seja por interferência climática, quer seja a critério e
conveniência da organização do evento, não gerando nenhuma forma de ressarcimento do
valor da inscrição ou qualquer outra forma de indenização dos participantes da 2ª CORRIDA
CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR, por serem oferecidas de forma gratuita a todos os
inscritos.

A programação preliminar de atividades do EVENTO será a seguinte:
Horário
Descrição
15h00
Abertura da Arena e Maratona Kids
15h15
Inicio das Aulas de Bike indoor promovida pela Alpha Fitness
15h15
Aquecimento com a Fit Dance e Zumba
15h30
Abertura Oficial da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR
16h00
Largada da Prova de 10km
16h15
Largada da Prova de 05km
16h17

Largada da Caminhada com cerca de 2,5km

16h20

Desafio: Fit Dance x Zumba

17h20

Premiação da Classificação Geral – Masculino e Feminino (05km e 10km)

18h00
19h00

Show Musical
Premiação das Categorias por faixas etárias

19h40

Show Musical

20h00
Encerramento da Maratona Kids.
21h30
Encerramento do Show e do Evento.
A organização do evento solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de LARGADA
das provas de 5km e 10km por conta de eventuais alterações no horário previsto para a largada e ainda
orientações técnicas que por ventura se façam necessárias.
3. DURAÇÃO DA PROVA
A 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR terá a duração máxima de 01h30min (uma
hora e trinta minutos) a partir da última largada. Após este período, o participante que se encontrar em
qualquer ponto do percurso será convidado pela direção da prova a deixar a competição por medidas de
segurança.
4. HIDRATAÇÃO
Ao longo do percurso da prova, existirão postos de hidratação com água. Na chegada, todos os atletas
receberão um kit para reposição energética.
HIDRATAÇÃO EXCLUSIVA – Todo o serviço de hidratação da prova é de uso exclusivo dos atletas
regularmente inscritos no evento. RECOMENDA-SE que os atletas NÃO INSCRITOS na 2ª CORRIDA
CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR levem seus kits de hidratação pessoais.
5. CATEGORIAS
CLASSIFICAÇÃO GERAL:
CORRIDA 5KM e CORRIDA 10KM– Feminino e Masculino
CATEGORIAS PROVA PRINCIPAL (percurso de 10 km)
As categorias por faixa etária da PROVA PRINCIPAL 10km serão definidas da seguinte forma:
MASCULINO
FEMININO
Categoria 18 a 19 anos

Categoria 18 a 19 anos

Categoria 20 a 24 anos

Categoria 20 a 24 anos

Categoria 25 a 29 anos

Categoria 25 a 29 anos

Categoria 30 a 34 anos

Categoria 30 a 34 anos

Categoria 35 a 39 anos

Categoria 35 a 39 anos

Categoria 40 a 44 anos

Categoria 40 a 44 anos

Categoria 45 a 49 anos

Categoria 45 a 49 anos

Categoria 50 a 54 anos

Categoria 50 a 54 anos

Categoria 55 a 59 anos

Categoria 55 a 59 anos

Categoria 60 a 64 anos

Categoria 60 a 64 anos

Categoria 65 a 69 anos
Categoria 70 a 74 anos
Categoria 75 a 79 anos

Categoria 65 a 69 anos
Categoria 70 anos acima

Categoria 80 anos acima
NOTA: Para se determinar a faixa etária do PARTICIPANTE, será levado em consideração unicamente o
ano de nascimento do mesmo.
Na prova participativa de 5km não serão mensurados resultados por categorias e segmentos.
SEGMENTO ATLETA ESPECIAL
Haverá premiação para o segmento especial (categoria e gênero únicos) APENAS para o percurso de
10km. (categoria e gênero único), sendo dois segmentos para Cadeirantes:
01 - Cadeira Tradicional
02 - Cadeira Especial Triciclo
Um segmento para as Pessoas com Necessidades Especiais – PNE: Agrupando PNE mental, PNE visual e
amputados de membros superiores.
A criação do SEGMENTO ATLETA ESPECIAL tem por objetivo a inclusão social não sendo observadas as
Normas e Regras previstas para o para desporto Paraolímpico.
6. PREMIAÇÃO
- 1º, 2º, e 3º da Classificação Geral - 10km e 05km – Feminino e Masculino: Troféu
- 1º, 2º, e 3º da Categoria por Faixa Etária- 10km – Feminino e Masculino: Medalhas diferenciadas
- 1º, 2º, e 3º do Segmento Atleta Especial- 10km – Feminino e Masculino: Medalhas diferenciadas
MEDALHAS OFICIAIS – Todos os atletas, de todas as categorias, receberão medalhas ao final da prova;
 Haverá cerimônia de premiação no pódio. Assim, todos os PARTICIPANTES que tiverem seus
nomes chamados para PREMIAÇÃO deverão encaminhar-se imediatamente à área de
PREMIAÇÃO e pódio para a entrega dos prêmios, logo que solicitado.
 Os PARTICIPANTES da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR que não
estiverem presentes na entrega das premiações no dia da PROVA, no momento da cerimônia
de premiação, terão um prazo de até 7 (sete) dias para receber o mesmo na sede da FBA –
Federação Bahiana de Atletismo, mediante apresentação de documento de identidade.
 A organização da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR se reserva o direito
de incluir, sem aviso prévio, qualquer outro tipo de PREMIAÇÃO ou sortear brindes aos
inscritos.
 Somente receberão a medalha de participação e as devidas premiações o atleta, OFICIALMENTE
INSCRITO, que correr e chegar com o número de peito e chip;
 Somente receberá o kit reposição energética, fornecido pela organização da prova, o atleta
OFICIALMENTE INSCRITO, que correr e chegar com o número de peito e chip.
7. KITS
KIT COMPLETO – Camisa + Número de Peito + Sacola + Chip + Serviços de apoio + Hidratação +
Atividades de Entretenimento + medalha de participação (entregue ao final do cumprimento da prova).
VALORES/DATAS DOS LOTES
CATEGORIA

Ou até que as inscrições sejam esgotadas.

L1 - Até
10/07/2017

L2 - 11/07/2017
até 06/09/2017

L3 – 07/09/2017
até 06/10/2017

L4 – 07/10/2017
até 26/10/2017

Atletas
Adultos
(inclusive cadeirantes R$77,00
e PNE)

R$88,00

R$99,00

R$121,00

60 anos acima

R$38,50

R$44,00

R$49,50

R$60,50

Crianças

R$27,50

R$33,00

R$38,50

R$44,00













Não haverá reembolso de inscrição, por parte da organização da 2ª CORRIDA CONTRA A
CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR, aos PARTICIPANTES que participarem ou não das suas
respectivas provas, por quaisquer que sejam os motivos.
Os PARTICIPANTES deverão apresentar na retirada do kit o comprovante de pagamento e um
documento oficial com foto (RG ou Carteira de Habilitação) ou por Procurador devidamente
habilitado munido da documentação aqui referenciada.
A ORGANIZAÇÃO DA 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR poderá a
qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de
inscrições da PROVA em função de necessidades, disponibilidades técnica/estruturais mediante
prévio aviso.
Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo.
Poderá a organização da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR receber e/ou
solicitar informações aos participantes para que auxiliem na correção de eventuais problemas
no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas correções
dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de realização do evento.
A entrega do kit será feita nos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro de 2017, no
Shopping Barra, no horário de funcionamento do shopping.
O local de entrega do kit poderá sofrer alteração, e, nesse caso será previamente avisado no
site de inscrições e na página do facebook da ADPF cujo endereço é:
https://www.facebook.com/adpfonline.ba

8. INSCRIÇÃO
A inscrição dos PARTICIPANTES deve ser realizada na 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA
SALVADOR em uma única PROVA, como as descritas a seguir:
 Prova principal com percurso de 10km
 Prova participativa com percurso de 5km
 Maratona infantil
 Caminhada
As inscrições serão realizadas até o dia 26 de Outubro às 23h59, podendo ser encerradas antes caso o
limite técnico (número máximo) de inscritos seja alcançado. Pode a organização, a qualquer tempo e
hora, a seu critério, ampliar o número total de PARTICIPANTES.
As
inscrições
serão
realizadas
via
Internet,
através
do
endereço
eletrônico:
www.SYMPLA.COM.BR/ADPFBAHIA
9. “MARATONA KIDS” – PROVA INFANTIL
 A inscrição infantil é de responsabilidade dos pais ou responsável pela criança e pode ser feita
da mesma forma que a inscrição da corrida pela página de inscrições da Internet, utilizando a
opção específica para ATLETA KIDS.
 Para participar da prova infantil o atleta-mirim deverá estar acompanhado de um adulto
responsável no momento da entrada da criança ao local destinado as atividades da maratona
infantil. Serão disponibilizadas 100 vagas. As atividades serão de acordo com a idade:
- Corrida Infantil adaptada para as idades de 6 a 7 anos; 8 a 9 anos e 10 a 11 anos.
- Brincadeiras Infantis como: Corrida de Saco, Corrida com limão na colher, Corrida em duplas
com revezamento e obstáculos, Acerta o Gol, Acertar a cesta de basquete, amarelinha, Caça
bola, Vivo ou morto, cabra cega, cabo de guerra, pula corda, estoura bexiga e dança das
cadeiras.
 No horário de encerramento das atividades infantis os pais ou responsáveis devem se dirigir ao
local da área kids e retirar a(s) criança(s) sob sua responsabilidade que estavam participando
das atividades. As crianças que não forem retiradas e se mantiverem no espaço das atividades
infantis após o encerramento, serão encaminhados ao Juizado de Menor, que acompanhará
todo o evento.

10. REGRAS GERAIS DO EVENTO
 No ato da inscrição, o PARTICIPANTE assume concordar plenamente com este Regulamento
assinalando a opção apresentada na ficha de inscrição, o (a) PARTICIPANTE aceita todos os
termos do presente REGULAMENTO.
 Ao participar deste EVENTO, o participante assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos, tem conhecimento que deverá cumprir integralmente todos os requisitos deste
REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e
quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e
depois do EVENTO.
 Ao participar deste EVENTO, o participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação,
promoções, Internet e qualquer outra mídia a qualquer tempo.
 Haverá atendimento emergencial aos PARTICIPANTES e serviço de ambulância para remoção.
Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA, ficando sob
responsabilidade desta a continuidade do atendimento.
 Cabe ao participante ou seu (sua) acompanhante responsável decidir por um outro sistema de
atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de emergência e/ou médico
dentre outros), eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, direta ou indireta
sobre as consequências desta decisão.
 A inscrição na 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR é pessoal e
intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.
 O participante que ceder seu número de peito para outra pessoa e não comunicar os
organizadores do evento, em tempo hábil, formalmente e por escrito, será responsável por
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer
responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e
órgãos públicos envolvidos na prova.
 Será vetada a participação dos PARTICIPANTES que estejam cumprindo penalidade oriunda da
Federação Internacional de Atletismo (IAAF), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
da FBA, ou ainda pela Justiça Desportiva, pela Justiça Comum ou que esteja sob efeito de
suspensão de quaisquer outras federações de outros estados.
 A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a
orientação dos participantes.
 Serão colocados à disposição dos PARTICIPANTES inscritos, sanitários e guarda-volumes
localizados próximos ao local da LARGADA e CHEGADA.
 A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados OBJETOS DE VALOR no Guarda-Volumes
tais como; relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou
celulares, cheques, cartões de crédito etc. A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por
qualquer objeto deixado no Guarda-Volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia
da prova.
 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus PATROCINADORES,
APOIADORES E REALIZADORES, 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 do EVENTO.
 É recomendada rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de testes e exames prévios
que atestem ao PARTICIPANTE que ele se encontra apto para participar de uma corrida de rua
nos percursos específicos da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR.
 A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E
REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE
inscrito na 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR, a terceiros ou outros
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.
 Poderá os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO por questões de segurança
pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior.

















O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO poderá a qualquer tempo ser desclassificado da 2ª CORRIDA CONTRA A
CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR.
O sistema de apuração de resultados, assim como o de controle de percurso, será feito através
de transponder (chip) de conformidade com as Regras Oficiais da IAAF adotadas pela CBAt e
FBA.
Haverá postos de hidratação no percurso da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA
SALVADOR, bem como atendimento médico realizado por ambulâncias ao longo dos percursos
de 10km e de 05km, conforme normas da CBAt. No local de largada e chegada (arena) haverá
também atendimento médico.
Todo PARTICIPANTE tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à
ORGANIZAÇÃO, a Ficha de Inscrição e o Termo de Responsabilidade da 2ª CORRIDA CONTRA A
CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR.
O PARTICIPANTE assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea vontade,
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E
PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores.
Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento
por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova.
Não será entregue, sob qualquer hipótese, o kit do participante no dia da prova.
No momento de retirada dos chips, os PARTICIPANTES deverão conferir seus dados cadastrais e
o número de peito com a indicação da respectiva prova que irá participar de 10km (prova
principal) e CORRIDA de 5km (prova participativa).
Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada e verificação do chip.

11. DA CLASSIFICAÇÃO
 A classificação dos PARTICIPANTES na prova de 10km (prova principal) e na prova de 5km
(prova de participação) será definida conforme sua colocação (tempo/ordem de chegada –
tempo bruto), conforme as instruções normativas da FBA/CBAt.
 Farão parte da CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA
SALVADOR todos os PARTICIPANTES devidamente inscritos na prova de 10km (prova principal)
e na prova de 5km (prova participativa).
 Farão parte da CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO EVENTO todos os PARTICIPANTES
devidamente inscritos, APENAS NA PROVA de 10km (prova principal), conforme sua faixa
etária. O tempo a ser utilizado para esta classificação será o TEMPO LÍQUIDO.
 Não haverá classificação por faixa etária na prova participativa (percurso de 05 km).
 Para efeito de premiação das equipes participantes do Circuito de Corridas de Rua da Bahia,
conforme determinado em regulamento próprio, a mesma deverá ter o mínimo de 05 homens
e 03 mulheres inscritas. O critério de classificação adotado para as equipes é o mesmo adotado
para todas etapas do Circuito, ou seja, a ordem de classificação é determinada pela equipe que
obtiver menor número de pontos na soma das classificações dos atletas masculino e feminino,
separadamente.
12. IDENTIFICAÇÃO, CRONOMETRAGEM E PREMIAÇÃO DOS ATLETAS
 O número de peito deverá estar afixado de forma visível na frente da camiseta;
 Cada quilometragem terá um número de peito exclusivo e personalizado pela direção da prova;
 Atletas com idade igual ou superior a 60 anos terão um número de peito personalizado e
exclusivo;
 O chip eletrônico deverá ser afixado no cadarço do tênis de qualquer um dos pés, na posição
horizontal, verificando-se a orientação no local de retirada do chip;
 Não haverá, em nenhuma hipótese, acúmulo de premiação para as categorias da prova;
 A premiação será realizada após apresentação de documento original de identificação com
foto, logo após a prova.

13. DESCLASSIFICAÇÃO
 Desviar o percurso subindo em calçadas ou terrenos vazios, encurtando o percurso
determinado;
 Apresentar durante a corrida conduta anti-desportiva, comprovada pela direção e fiscais;
 Pegar carona de veículos, bicicleta ou similares, em qualquer trecho do percurso;
 Correr sem camisa ou camiseta e número de peito ao longo do percurso;
 Cruzar a linha de chegada sem o "número de peito”;
 Encobrir o número de peito (mutilando-o ou afixando-o em outro local);
 O atleta que não estiver inscrito e chegar com o número de peito ou chip de outro atleta;
 Ultrapassar outro atleta após a entrada no funil de chegada;
 Escapar na saída da prova antes do início oficial.
 O PARTICIPANTE que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste
REGULAMENTO poderá a qualquer tempo ser desclassificado deste EVENTO.
14. ASSESSORIAS ESPORTIVAS
MONTAGEM DAS TENDAS - Para a confecção e montagem de tendas das assessorias esportivas ficam
definidos:
 A montagem acontecerá no dia 04 de novembro das 08h00 até 12h00;
 A organização indicará os locais para a montagem de tendas das assessorias de acordo com a
disponibilidade de espaços na área do evento;
 A responsabilidade pela publicidade de marcas nas tendas, assim como eventos ocorridos no
interior das tendas, é única e exclusiva das assessorias, apoiadores e patrocinadores, eximindo
a organização de qualquer responsabilidade;
 Caso haja patrocínio conflitante com os patrocinadores do evento, a organização poderá
solicitar que as assessorias retirem suas tendas ou apenas a publicidade.
15. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A organização da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR poderá, a seu
critério, incluir algum tipo de BONIFICAÇÃO ou participação especial para a classificação geral,
para as faixas etárias e/ou outros segmentos.
 As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão organizadora do
EVENTO.
 Qualquer reclamação sobre o resultado OFICIAL da competição para os atletas premiados
deverá ser feita, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 20 minutos após a divulgação dos
mesmos e em até 30 dias para os demais atletas, após a primeira publicação do resultado no
site do EVENTO.
 Os casos omissos a este Regulamento serão decididos pela Direção Geral da 2ª CORRIDA
CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão
dirimidas pela Direção Geral da 2ª CORRIDA CONTRA A CORRUPÇÃO – ETAPA SALVADOR de
forma soberana, não cabendo recursos posteriores a essas decisões.

