
REGULAMENTO 

1- A PROVA 

A Chapada Diamantina possui grande diversidade de terrenos e 

vegetações com relevos muito peculiares, onde é possível 

encontrar picos com até 2 mil metros de atitude. 

Buscando aproveitar a qualidade de vida na pacata e histórica 

cidade de Mucugê, surgiu o evento Corrida do Diamante, não 

apenas para ser mais uma corrida, mas para ser uma importante 

ferramenta de inclusão social e resgate histórico cultural, tendo 

raiz e fazendo uma alusão à verdadeira corrida pelos diamantes 

no final do século XVIII. A largada é do centro histórico da cidade, 

indo em direção aos primeiros garimpos de diamantes da Bahia, 

que junto ao cenário natural proporciona aos atletas uma viagem 

ao passado glorioso da região. A Corrida do Diamante é a única 

corrida do mundo que premia seus vencedores com diamantes 

legítimos. 

OBERVAÇÃO: As trilhas são em ambientes naturais e passam em 

duas unidades de conservação; portanto vamos cuidar do lixo.  

 

2-INFORMAÇOES GERAIS 

Data: 03/04/2021 

Local: Mucugê - Bahia 

Modalidades: Prova longa 30KM; Prova média 16KM; Prova 

Curta 8KM 

 

 

 



3-LARGADA 

Local: Praça Coronel Propécio 

Horário: 08:00 largada dos 30km 

                08:35 largada dos 16km 

                08:50 largada dos 8km 

OBS. A Largada será obrigatoriamente com o uso de mascaras, 

com um distanciamento de 1,5mts de um atleta para o outro. A 

máscara será descartada num ponto indicado pela organização e 

na chegada após passar pelo pórtico, o deve descansar 

isoladamente e receberá uma nova máscara para o uso no local 

do evento. 

 

4-KIT DO ATLETA 

4.1-Retirada do kit 

Data: 02/04/2021 

Hora: 14H AS 18H 

Local: Centro Cultural ( Clube Social ), Centro Histórico de 

Mucugê 

4.2-Para retirada de kits, o atleta deverá apresentar 

obrigatoriamente:  

-Documento original com foto  

-Comprovante de pagamento da inscrição   

-Termo de responsabilidade da prova assinado 

Atenção: O conteúdo do kit deverá ser conferido no ato da 

entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores por falta de 

materiais que compõe o kit. Não haverá retirada de kits no 



sábado, dia da prova, exceto para participantes que 

comunicarem com antecedência eventual atraso. 

4.3-Para retirada de kits por terceiros, deverá o atleta 

participante enviar pelo seu representante / terceiro, cópia de 

todos os documentos acima citados. Não entregaremos o kit sem 

nenhum dos documentos acima faltantes.  

4.4-Itens do kit:  

Camisa + número de peito + brinde 

 

5-CONGRESSO TÉCNICO 

Data: 02/04/2021 

Hora: 19:30H 

Local: Centro cultural, Clube Social. 

Atenção: Em se tratando de uma prova de montanha bastante 

técnica, é de grande importância a presença de todos os atletas. 

Os que não comparecem ao congresso técnico, perderão uma 

chance muito grande de receber informações pertinentes para a 

sua prova.  OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA, USO DE ALCOOL 

EM GEL NO LOCAL E MANTER DISTANCIAMENTO DE 1,5MTS POR 

ATLETA. 

 

6-INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições serão realizadas através do site 
WWW.FOCORADICAL.COM.BR  

6.2-Para informações mais pertinentes, o atleta poderá 

encontrar no site WWW.FOCORADICAL.COM.BR 

http://www.focoradical.com.br/
http://www.focoradical.com.br/


6.3-Haverá um sistema de lotes, permitindo condições e 

descontos de acordo com cada período 

 8KM 16KM 30KM 

1º LOTE       até 
08/02 

R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 150,00 

2º LOTE       até 
08/03 

R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 200,00 

3º LOTE        até 
01/04 

R$ 140,00 R$ 170,00 R$ 250,00 

 

6.4-Atletas acima de 60 anos (50% de desconto) 

 8KM 16KM 30KM 

1º LOTE R$ 50,00 R$ 65,00 R$ 75,00 

2º LOTE R$ 60,00 R$ 75,00 R$ 100,00 

3º LOTE R$ 70,00 R$ 85,00 R$ 125,00 
 

6.5-Para inscrições em grupos, o líder do grupo deve enviar um 

e-mail para corridadodiamante300@hotmail.com ou mensagem 

no Whatsapp: 75.98215.1090 para maiores informações.  

6.6-Será permitido o mínimo de 15 atletas por grupo 

6.7-As inscrições estão limitadas ao número máximo de 200 

atletas, distribuídos aleatoriamente nos segmentos e 

respeitando o limite máximo de vagas. Quando este número for 

atingido, as inscrições serão encerradas 

6.8-A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou 

prorrogar prazos ou ainda, elevar ou limitar o número de 

inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica 

e/ou questões estruturais, sem aviso prévio 

6.9-Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume 

automaticamente o conhecimento de todos os termos deste 

Regulamento, ficando de acordo com todos os itens citados e 

acatando todas as decisões da organização, comprometendo-se 

mailto:corridadodiamante300@hotmail.com


a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito 

a qualquer punição imputada pelos organizadores da CDD 

 

6.10-A idade mínima para participação na CDD é de 18 anos, 

completos até 01 de janeiro do ano em que a competição é 

realizada 

 

6.11-Atletas com menos de 18 anos e que portarem carta de 

autorização dos responsáveis legais, terão o pedido de inscrição 

analisados pelo diretor da prova através do e-mail 

corridadodiamante300@hotmail.com 

 

7 REGRAS  

7.1-Os atletas devem cumprir rigorosamente o roteiro da prova 

estipulado e demarcado pela organização. Atletas que tentarem 

encurtar caminhos ou que forem flagrados em trechos que não 

fazem parte do percurso, serão automaticamente 

desclassificados. 

7.2-Cada atleta receberá um número de peito que será sua 

identificação 

7.3-Sem o número de peito o atleta, mesmo que inscrito, não 

poderá se posicionar no pórtico de largada e estará 

automaticamente desclassificado da prova 

7.4-Os atletas são responsáveis por manter os números visíveis 

na parte frontal da camisa durante toda a prova 

7.5-Não é permitido fazer qualquer tipo de alteração ou 

personalização nos números de peito. 

mailto:corridadodiamante300@hotmail.com


7.6-O atleta não poderá ceder o seu número de peito para 

outro atleta. Se isso ocorrer, a organização do evento poderá 

desclassificar o participante e estará isenta de qualquer 

responsabilidade e/ou necessidade de atendimento a ele 

7.7-Os atletas não poderão receber ajuda externa durante a 

competição. Caracteriza-se ajuda externa qualquer pessoa que 

não esteja inscrita na prova ou que não faça parte da 

organização da corrida 

7.9-Só constarão na lista final de classificação, os atletas que 

tiveram percorrido todo o trajeto da prova, dentro do tempo 

limite de 7:00h 

7.10-Após o tempo limite de prova, o atleta estará 

automaticamente desclassificado, mas ainda assim deve se 

dirigir para a chegada, para que os fiscais de prova possam 

registrar sua passagem e se certificar de que não há 

competidores no trajeto da competição necessitando de apoio 

ou ajuda 

7.11-O competidor é responsável pela decisão de participar da 

prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e 

julgando por si só se deve ou não continuar na prova ao longo da 

competição  

7.12-Haverá, para em caso de emergência, serviço de 

ambulância e segurança na região da largada/chegada da prova 

para remoção do atleta. O atendimento médico propriamente 

dito, tanto de emergência como de continuidade, será efetuado 

na REDE PÚBLICA sob responsabilidade do atleta 

7.13-Caso o atleta decida abandonar a prova, será obrigatório 

notificar o Staff mais próximo e aguardar o resgate que poderá 

demorar horas dependendo da situação 

 



 

 

8-DESCLASSIFICAÇÕES 

8.1-Será motivo de desclassificação IMEDIATA:   

- Não seguir as marcações de fitas da organização;  

- Receber ajuda externa;  

-Não estar com o número na parte dianteira da camiseta na 

altura do peito e visível;  

- Correr sem camisa;  

- Poluição do meio ambiente;  

- Praticar qualquer ato antidesportivo;  

- Cortar caminho, mesmo que seja para efetuar uma 

ultrapassagem 

 

8-PONTOS DE HIDRATAÇÃO/ SINALIZAÇÃO 

8.1-A quantidade e a quilometragem exata de cada ponto de 

hidratação serão divulgadas no site 

www.corridadodiamante300.com.br ou em nossas redes sociais 

8.2-O percurso será amplamente sinalizado com fitas de 

marcação e placas de sinalização e pode passar por estradas de 

terra, trilhas, pedras, buracos, travessia de rios e vias públicas 

 

9-PROTESTOS 

9.1 Todos os protestos e recursos deverão ser apresentados para 

a direção da prova em até 1 hora após o término da prova. O 

caso será analisado e julgado pela direção mediante pagamento 

http://www.corridadodiamante300.com/


de R$ 50,00. No caso de o protesto ser coerente este valor será 

devolvido ao atleta 

10-DIREITO DE IMAGEM 

10.1-Todos os participantes do evento, atletas, staffs, 

organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de 

utilização de sua imagem para a CDD, seus patrocinadores, 

apoiadores e a organização da prova. 

10.2-Ao participar deste evento, cada participante está 

incondicionalmente aceitando e concordando em ter sua 

imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, 

revistas, internet e televisão ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos, promocionais ou 

publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda 

que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou 

meios de comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e 

fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos 

organizadores 

 

11-CONSIDERAÇÕES GERAIS 

11.1-A organização não disponibiliza serviço de guarda-volumes 

11.2-Os organizadores da CDD podem, a qualquer momento, 

cancelar a prova, mesmo que esta já esteja sendo realizada, se 

considerarem que haja risco de segurança ou por qualquer 

outro motivo que considerado adequado. 

11.3-O mau tempo não impedirá a realização da CDD, porém, a 

organização, se reserva o direito de alterar trechos do percurso, 

distâncias e/ou alterar o horário da largada a qualquer 

momento quando porventura entender que a situação qualquer 

que seja, apresente riscos aos competidores e staff envolvidos 



11.4-Caso a prova seja cancelada antes da data de sua 

realização, uma nova data será remarcada e todos os atletas já 

inscritos estarão automaticamente inscritos para o novo 

período. 

11.5-Dúvidas ou informações técnicas devem ser solicitadas 

através do e-mail corridadodiamante300@hotmail.com, para 

que seja registrada e respondida preferencialmente em até 

48hs. 

 

12-PREMIAÇÃO 

Serão premiados com Troféus do 1º ao 5º lugar geral masculino 

e feminino, sendo que os vencedores gerais dos 30K, ganharão 

o mais cobiçado troféu, o diamante bruto incrustrado numa 

arte feita a mão por um artesão local. 

E por categoria serão premiados com Troféus e brindes do 1º ao 

3º lugar masculino e feminino nas seguintes categorias: 

IDADE ATLETA PROVA 

21 a 30 anos Masculino/Feminino 30k, 16k, 8k 
31 a 39 anos Masculino/Feminino 30k, 16k, 8k 

40 a 49 anos Masculino/Feminino 30k, 16k, 8k 
50 a 59 anos Masculino/Feminino 30k, 16k, 8k 

Acima de 60 anos Masculino/Feminino 30k, 16k, 8k 

 

A classificação oficial poderá, no entanto, sofrer alteração após 

a apuração da veracidade dos resultados de todos os 

participantes, utilização das imagens (fotos e filmagem) de 

chegada de todos; confirmação de passagens nos pontos de 

checagem posicionados ao longo do percurso; julgamento de 

todos os recursos e reclamações enviados ou feitos diretamente 

à organização; caso a organização julgue necessário. 



  

13-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1-A organização poderá, a seu critério ou conforme as 

necessidades da CDD, incluir ou alterar este regulamento, total 

ou parcialmente a qualquer momento 

13.2-Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume 

automaticamente o conhecimento de todos os termos deste 

Regulamento, ficando de acordo com todos os itens citados e 

acatando todas as decisões da organização, comprometendo-se 

a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito 

a qualquer punição imputada pelos organizadores da CDD 

 

14-PROTOCOLO DE RECOMENDAÇÃO EM PREVENÇÃO 

AO CORONAVÍRUS. 

1- O Atleta será submetido a um questionário de saúde 

baseado nas determinações em prevenção ao COVID-19, e 

a constatação de aptidão física para participar da 

competição, bem garantir a integridade de cada atleta no 

evento. 

2- Todos os participantes e pessoas atuantes no evento terão 

obrigatoriamente que passar pelo aferimento de 

temperatura, e caso apresentar acima de 37,5 na mesma, 

será no ato impedido de participação e solicitado a não 

permanência no evento.  

Obs.: O Evento não disponibilizará e nem arca com exames e 

testes para o coronavírus. 

3- Será também obrigatório a assinatura de um Termo de 

Responsabilidade de cada atleta perante a competição, 



referente o comprometimento e obediência no tema dos 

protocolos de saúde. 

 

 

 

 

Boa corrida a todas e todos! 

Equipe CDD 

- 

 


