
25.

26.

27.

28.

3321-7194/7196/7192

Na faixa etária, serão premiados com troféus e 

medalhas de pódio os atletas classificados de 1º ao 

3º colocados;

A cerimônia de premiação será logo após o término 

da corrida;

Todos os atletas inscritos que concluírem o 

percurso ganharão a medalha de participação.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelos 

telefones: (92)  e/ou pelo e-

mail cgrhusocial@suframa.gov.br.

C A T E G O R I A S

Feminino -  Masculino                        Idade
Juvenil

Adulto

Veterano

Melhor Idade

Pára-atletas

14 a 17

18 a 35

36 a 50

51 em diante

14 em diante

CORES DO PERCURSO

3km 
Amarelo

6km
Branco  Vermelho

2x6km

PERCURSOS DA CORRIDA (Mapa anexo)

A Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA promoverá a 1ª Corrida Pedestre Ruy Lins. 

objetivando melhor condicionamento e maior qualidade 

de vida. Com vistas a promover o bem-estar, estimular a 

criatividade, reduzir o número de doenças e promover a 

saúde dos seus servidores e colaboradores, bem como 

da comunidade no geral,

A corrida presta uma justa homenagem ao ex-

superintendente Ruy Alberto Costa Lins (1934-2010), 

que, dentre vários feitos de destaque, foi responsável 

pelo início da expansão do Distrito Industrial de Manaus e 

pela ampliação da presença da Suframa nos demais 

Estados da Amazônia Ocidental. Em sua gestão (1979-

1983), a Suframa construiu ainda o Campus da 

Universidade do Acre, implantou os distritos industriais de 

Rio Branco/AC e Boa Vista/RR, construiu o mini-campus 

da Universidade do Amazonas, criou a Fucapi (Fundação 

Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica), 

estimulou a criação do Centro das Indústrias e da 

Associação dos Exportadores da ZFM, instituiu o Fundo 

Comunitário das Indústrias da Zona Franca de Manaus 

(Funcomiz), fundou o Consórcio do Distrito Industrial 

(Condin), para administração e conservação do Distrito e 

da Exposição Permanente dos Produtos da Zona Franca 

de Manaus, um show-room de tudo o que era produzido 

no parque industrial local, onde hoje funciona o Cecomiz, 

e criou, em 1982, os Prêmios Suframa de Jornalismo, 

História, Literatura e Artes Plásticas. 

A 1ª Corrida em homenagem a esse grande 

administrador do nosso Estado será realizada no dia 10 

de julho de 2011 com três percursos (três, seis e doze 

quilômetros) tendo como público a “SUFRAMA”, o 

“Distrito Industrial” e a “Comunidade em Geral”.

C O R R I D A

Apoio:

Realização:

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA 

FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
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Será 

cobrado por 

atleta um (1) kg de 

alimento não 

perecível (exceto sal) 

para doação a uma 

Instituição 

Filantrópica.
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PREMIAÇÃO TROFÉUS E MEDALHAS

6Km - Os três primeiros lugares

Feminino                                                         Masculino

Juvenil

Adulto

Veterano

Melhor Idade

Pára-atletas

Juvenil

Adulto

Veterano

Melhor Idade

Pára-atletas

12Km - Os três primeiros lugares

Feminino                                                         Masculino

Adulto

Veterano

Melhor Idade

Adulto

Veterano

Melhor Idade

3Km - Os três primeiros lugares

Feminino                                                        Masculino

REGULAMENTO

Poderão participar da prova atletas de ambos os 

sexos que estejam de pleno acordo com o 

regulamento e devidamente inscritos;

O atleta ao se inscrever, deverá apresentar 

identidade;

No ato da inscrição será obrigatória a 

apresentação do RG. A inscrição de menor de 

idade deverá ser autorizada pelo responsável. Não 

haverá inscrição no dia da Corrida;

Na inscrição o atleta receberá seu número de 

identificação que servirá como garantia para 

receber posteriormente o kit da corrida;

Será exigido por atleta um (1) kg de alimento não 

perecível (exceto sal) para doação a uma 

instituição filantrópica;

Ao se inscrever para este evento, o atleta assume a 

responsabilidade pela veracidade das informações 

fornecidas e aceita totalmente o regulamento da 

corrida e as determinações da comissão 

organizadora, assumindo ainda todas as despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

durante e depois do evento;

No ato da inscrição, o atleta assinará Termo de 

Responsabilidade confirmando que goza de boa 

saúde e tem plenas condições de participar do 

evento, eximindo o promotor do evento de quaisquer 

problemas que ocorram antes, durante e após a sua 

realização;

A inscrição na prova 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 

aos organizadores do evento formalmente por 

escrito será responsável por qualquer acidente ou 

dano que venha a sofrer, isentando o atendimento e 

qualquer responsabilidade da organização da prova, 

seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 

envolvidos;

A Organização poderá, a qualquer momento, 

suspender ou prorrogar prazos, ou ainda limitar o 

número de inscrições, em função de necessidade, 

disponibilidade técnica, segurança e/ou questões 

estruturais. 

Para efeito das categorias, será considerada a data 

de nascimento dos atletas;

No caso de dúvidas, a comissão organizadora 

poderá pedir documentos originais de identidade dos 

atletas para inscrição e entrega das premiações. 

Havendo a recusa, o atleta será automaticamente 

desclassificado;

A entrega do kit será feita no período de 5 a 08 de 

julho de 2011, na sede da SUFRAMA (Av. Ministro 

Mário Andreazza, 1.424 - Distrito Industrial), no 

horário de 8h30min. às 17h;

O atleta que não retirar o seu kit na data e no horário 

estipulados pela organização ficará impedido de 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

participar da prova e perderá o direito ao kit; 

Não serão entregues kits de corrida no dia e nem após 

o evento;

O kit de corrida será composto pela camiseta e o chip;

No dia da prova, o número deverá ser afixado com 

alfinetes no peito, à frente do uniforme de corrida. Ele 

é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado 

e/ou rasurado. 

A classificação será realizada através do chip 

descartável de cronometragem que atualmente 

representa a mais nova e segura tecnologia de 

cronometragem disponível no mercado;

Este chip será fixado no tênis do participante e ao 

término da prova poderá ser descartado;

O uso do chip e o número de peito são obrigatórios, 

acarretando a desclassificação do atleta se não o 

utilizar. Qualquer alteração ou rasura do numero e/ou 

do chip, dificultando a sua visualização ou interface 

com o sistema de cronometragem, implicará na 

desclassificação do participante. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão 

organizadora da prova;

Será automaticamente  desclassificado  o atleta que 

for flagrado  com  artifícios  que  contrariem  a  ética  

esportiva em benefício próprio. 

Não cumprir rigorosamente o percurso;

Os atletas deverão estar no local de largada com pelo 

menos meia hora de antecedência, quando serão 

dadas as instruções finais;

O atleta deverá observar o trajeto ou percurso 

balizado para a prova, como mostra o folder e não 

sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do 

percurso indicado;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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MAPA DO PERCURSO DA 1ª CORRIDA PEDESTRE RUY LINS
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