


MANUAL DO ATLETA

A SALVADOR 10 MILHAS traz para você um manual com as princi-
pais informações referente a sua participação na edição deste ano. 
Visamos que aproveite ao máximo todos os serviços prestados e 
experiências 

1. A prova terá um NOVO HORÁRIO DE LARGADA às 6h da man-
hã. Antecipamos em 30 minutos o horário de início devido as altas 
temperaturas que tem feito em nossa capital;

2. A entrega de kits de participação acontecerá no Salvador Shop-
ping Piso L2 ao lado da Etna nos seguintes dias e horários:

•  22 de março – das 9h às 22h
•  23 de março – das 9h às 20h

3. Houve uma alteração no local da largada das 5 milhas. Passando 
da Igreja da Conceição da Praia para a Praia da Preguiça (próximo à 
Bahia Marina). Mantendo o horário da largada às 6h.

4. Será fornecido o serviço de TRANSFER para os atletas da prova 
das 10 milhas. Gerando comodidade para quem escolheu deixar o 
carro no Largo da Boa Viagem e ir de ônibus para a largada no Rio 
vermelho

•  Horário do Transfer: das 4h40 às 5h10 
•  Obrigatório apresentação do VOUCHER que será entregue 

junto com o kit de participação.

5. A prova das 10 milhas terá um PONTO DE CORTE – Zona de De-
sclassificação no km 9 (largada das 5milhas) com um tempo de 
1h20min de prova (pace 8:55min/km).
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6. Serão disponibilizados 6 pontos de hidratação ao longo do per-
curso.

•  Localização dos pontos de hidratação:
•  Largada das 10 milhas – Rio Vermelho 
•  Km 2,6 – Beco de Ondina
•  Km 5,1 – Forte Santa Maria – Porto da Barra
•  Km 7,3 – Viaduto do Campo Grande
•  Km 9,8 – Elevador Lacerda
•  Km 12 – Intermarítima – Próximo a Polícia Federal
•  Km 14 – Rua Barão de Cotegipe 

7. Na CATEGORIA ADVOGADOS(AS) teremos premiação do 1º ao 5º 
colocado geral em cada modalidade (distância).

8. Haverá premiação pecuniária (em dinheiro) para os 3 primeiros 
gerais, além do prêmio performance de R$1.000,00 para o atleta 
que bater o recorde da prova de 10 milhas.

•  Recorde: Masculino – 55h25min e Feminino – 01h08min52seg

9. Haverá premiação pecuniária (em dinheiros) para os campeões 
de cada faixa etária somente na prova 10 milhas

•  Faixas  Etárias: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 
anos, 60 a 69 anos e acima de 70 anos.

10. A cerimônia da premiação iniciará às 8h com os campeões das 
5milhas

11. Para a retirada do Kit de Participação é necessário apresentar um 
documento com foto.

•  No caso dos advogados(as) é obrigatório apresentar a carteira 
da OAB para permanência na CATEGORIA ADVOGADOS(AS)

•  A retirada por terceiro é permita mediante a apresentação de 
uma cópia do documento de identidade do titular da inscrição.

•  Acesse o site www.centraldacorrida.com.br, na ÁREA DO ATLE-
TA você poderá cadastrar o responsável pela retirada do seu kit.



12. A prova conta com Serviço Médico de Urgência com 3 UTIs 
móveis e um Posto Médico.

13. A competição terá duração máxima de 2h30min

14. O sistema de cronometragem utilizará nº de peito e chip des-
cartáveis. O chip virá afixado na parte de trás do nº de peito deven-
do permanecer desta forma.

•  O atleta deve manter o nº de peito na parte frontal do corpo e 
sempre visível. Não agindo desta forma será passível de des-
classificação.

15. Contaremos com cobertura fotográfica da FOTOP com Alberto 
Rezak.

• As fotos poderão ser adquiridas no site: www.rezakfotografia.com.br  
 
 
 
 
 

_________________________________
Jardel de Moura Oliveira 

Diretor Técnico do Evento


