
1ª CORRIDA PRÓ - SANGUE DO ESTADO DE GOIÁS 

 

1- APRESENTAÇÃO 

A ABAIPE - Associação Brasileira de Apoio e Incentivo a Prática Esportiva no intuito 
de aumentar o número de doadores de medula  óssea e de sangue no Banco de Sangue 
do estado de Goiás, realizará a 1ª CORRIDA PRÓ -SANGUE DO ESTADO DE 
GOIÁS. 

Ciente desta realidade, a ABAIPE apresenta o Projeto da 1ª CORRIDA PRÓ SANGUE,  
como forma de propiciar a integração entre colaboradores das unidades proporcionando 
troca de experiências, valores e momentos recreativos através das atividades esportivas. 

O Circuito da Lua avança em mais uma temporada como um  agente que incentiva a 
pratica da corrida afim de fazer dessa modalidade muito mais que um esporte, uma 
forma de viver melhor. 

 

 

 

 

 



2 - OBJETIVO GERAL 

 A 1ª CORRIDA PRÓ- SANGUE DO ESTADO DE GOIÁS tem como meta principal 
o aumento do número de doadores de sangue e plaquetas para o banco de sangue, 
aumentar o Cadastro de Doadores de medula óssea, bem como aumentar as chances de 
quem se encontra na fila de espera. 

A promoção do lazer, estimulando  a pratica da corrida e caminhada, de maneira que 
aproxime as pessoas. 

O projeto atende também, objetivos que vão desde o fomento da pratica esportiva, 
incentivo na capacitação de profissionais da área de educação física, nutrição, 
fisioterapia e afins. 

2.1 Objetivos Específicos 

Criar na etapa do dia 10 de novembro de 2012, um espaço para que o participante do 
evento avance no sentido de se integrar e se espalhar para outras cidades do Estado de 
Goiás.   

 

 

 

 

3. MODALIDADE 

Corrida de rua que será realizada na distância de 5 km e 10 km, prestigiando todas as 
faixas etárias, em categorias específicas, com regulamento oficial, mais uma categoria 
especial de 02 km para transplantados. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições para as corridas serão realizadas até o dia 08 de novembro, o atleta deverá 
apresentar o carimbo do banco de sangue de dois doadores de sangue ou cadastro de 



medula, não obrigatoriamente dele, mais a taxa de R$30,00, que lhe dará direito a um 
kit(camiseta, número e chip). 

 5. PERCURSO 
 

O percurso será disputado nas distâncias de 5km e 10km com Circuito elaborado pela 
Federação de Atletismo de Goiás.  
 

 

6. HORÁRIO DA RETIRADA DO KIT 
 

A retirada do kit (numero, chip e camiseta), poderá ser feita pelos atletas no local das 
provas até dia 09 de novembro. 

 

7. CRONOMETRAGEM 

 A aferição dos tempos dos atletas estará sob a responsabilidade da Sistime, com o uso 
de chip e o resultado divulgado imediatamente após o encerramento da prova. 

 

8. PREMIAÇÃO 

Serão premiados com medalhas, todos os atletas devidamente inscritos que cumprirem o 
percurso. 

Aos três primeiros colocados em cada categoria, masculino e feminino, serão entregues 
"Troféus Especiais". 



 

 

6. Categorias e faixas etárias 

                                                      Categorias 

                                    Masculino      e          Feminino     

                                                  Faixa  Etária                                    

                                  15 a 19 anos                 45 a 49 anos 

                                  20 a 24 anos                50 a 59 anos 

                                  25 a 29anos                 55 a 59 anos 

                                  30 a 34anos                 60 a 64 anos 

                                  35 a 39anos                 65 a 69 anos 

                                  40 a 44anos                 Acima de 70 anos 

CATEGORIA ESPECIAL DE TRANSPLANTADOS: 02 KM, qualquer idade desde 
que comprove com atestado médico a sua liberação. 

 

7.ATENDIMENTO MÉDICO 

Será obrigatória, no período da competição, a presença de uma ambulância, equipada 
preferencialmente com desfibrilador, bem como equipe médica para prestar primeiros 
socorros aos participantes do evento. 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente projeto, a ABAIPE poderá estimular a integração entre doadores e 
receptores, promovendo uma competição sadia, e estimulando a integração social. 

 

CONTATOS: CRISTYNA MUNIZ 

62-9301 5537 / 8508 2359 / 3241 0644  

corridaprosanguegoias@hotmail.com 
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Cristina Muniz 


