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1. Introdução 
 
Este documento visa ser um guia de referência para as dioceses a fim de promover e 
organizar a corrida Bote Fé na Vida. No intuito de atender a todas as realidades 
brasileiras, o guia está separado com itens essenciais para a boa organização e itens de 
sugestão para maior qualidade do evento. 
 
Todo o suporte e apoio para eventuais dúvidas, sugestões e melhorias serão dadas 
pelo Comitê Organizador do Bote Fé na Vida. 

2. Objetivos 
 
Espera-se como objetivos da Corrida Bote Fé na Vida: 
 
- Divulgar a JMJ (Na data da corrida faltará 1 (um) ano para a JMJ); 
- Fomentar unidade entre diversas expressões da juventude local; 
- Promover qualidade de vida; 
- Despertar o esporte como canal de prevenção às drogas e promoção de saúde;  
- Inclusão social; 
- Esporte como forma de evangelização; 

3. Público Alvo 
 
- Esportistas 
- Jovens da igreja (acima de 16 anos) 
- Famílias 
- Padres 
- Religiosos 

4. Datas 
 
- Lançamento da Corrida: 19 e 20 de Maio de 2012 
- Data da corrida: 22 de Julho de 2012 as 08:00 
 

5. Antes   
 
Abaixo seguem as atividades que devem ser pensadas e executadas antes da Corrida: 
 

• Site e Redes Sociais 

Será pensado em âmbito nacional contas no Twitter e Facebook. Cabe a cada diocese 
divulgar sua corrida. No site http://www.jovensconectados.org.br/bote-fe-vida já existe 
um espaço destinado ao evento com todas as informações necessárias. 
 
 
 

http://www.jovensconectados.org.br/bote-fe-vida
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• Percurso 
 

Essencial:  
Percurso - Deve ser pensado em local de fácil acesso; 

- Quilometragem de 5km a 10km para ser acessível ao maior número de 
participantes;  
- Buscar autorização com os órgãos competentes para o fechamento do 
percurso (Prefeitura, Trânsito, Polícia, Federação de Atletismo) 
- Notificar e estabelecer convênio com hospitais ou clínicas locais para 
atendimento aos participantes, em caso de urgência; 
- Verificar a existência de outras corridas de rua no mesmo dia; 

 
*IMPORTANTE:  
- Deve ser solicitado com bastante antecedência alvarás da Federação local e órgãos 
competentes a fim de concederem a liberação em prazo hábil.  
- Para liberação, é obrigatório um profissional de Educação Física com CREF. 
 
Sugerido:  
Percurso - Chegada ao mesmo ponto da largada para facilitar a logística dos 

corredores; 
- Possibilidade de realizar uma caminhada juntamente com a corrida para 
incentivar os não corredores; 
- Largada ou chegada na Matriz ou Igreja. Pensar no percurso com 
participação das comunidades;  
- Dependendo das localidades poderá juntar dioceses próximas para uma 
única corrida; 
- Placas a cada quilometro para sinalização e identificação para os atletas; 
- Batedores, motociclistas para acompanharem os primeiros e os últimos 
atletas; 

 
• Número de Inscritos 

A Corrida deverá conter número limitado de inscritos para controle de kits e equipe de 
trabalho. 
 

• Inscrições 

Essencial:  
Inscrições - Deve ser feita e controlada por cada diocese de acordo com a sua 

realidade; 
- O valor da inscrição cobrado por atleta (R$15,00) será para custear o 
evento; 
- Importante que cada atleta inscrito aceite o Termo de responsabilidade, 
onde mostre que ele está de acordo com o regulamento da prova e que 
está apto a realizar atividades físicas, isentando a organização de 
quaisquer danos ou prejuízos (Exemplo do termo se encontra nas 
referências desse documento).  
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Sugerido:  
Inscrições - Inscrições através de ficha (papel) fornecida pelo Comitê Organizador 

ou por meio eletrônico através dos sites e blogs da diocese; 
- Definir local para recebimento de inscrições presenciais; 
- Como ação social pedir como doação de cada inscrito 1kg de alimento 
não perecível; 

 
• Hidratação 

 

 
Essencial:  
Hidratação - Copos de água para todos os corredores. Calcular 5 copos em média por 

participante; 
- Ponto de hidratação a cada 3km para corridas até 10km e a cada 2,5km 
para corridas de 5km; 
- Deve conter água na largada e principalmente na chegada; 

 
Sugerido:  
Hidratação - Pode incluir bebidas isotônicas durante o percurso; 

- Frutas como banana e maçã podem ser distribuídas ao final da corrida; 
 

• Kits 
 

Essencial:  
Kit - O kit básico para todas as dioceses será composto por Camiseta e 

Medalha para os atletas que concluírem a prova. A camiseta deve ser 
entregue antes da prova e a medalha no final aos atletas que concluírem; 
- Prever local de entrega de kits nos dias anteriores a prova ou uma hora 
antes da corrida; 
- A arte da camiseta que será padrão para todas as dioceses será 
disponibilizada no site do evento, porém é de responsabilidade de cada 
diocese confeccionar com empresas locais. Será designado espaço 
específico para os patrocínios locais; 

 
Sugerido:  
Kit - Pode incluir brindes de patrocinadores ou itens como bags, toalhas de 

rosto, squeeze, etc. (Materiais sugeridos nas referências desse 
documento) 
- Utilizar número de peito para identificação dos atletas; 
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- Em data de entrega de kits agregar atividades como tendas de nutrição, 
massagem, aferir pressão, colesterol, orientações e palestras; 

 
• Patrocínio 

A diocese local pode buscar patrocinadores para a Corrida. A camiseta entregue a cada 
participante pode ser usada para divulgação das marcas em local definido pelo Comitê 
Organizador; 
O comitê organizador disponibilizará material de apoio para solicitação de patrocínio; 
 

• Equipe de apoio 

A diocese deve formar um comitê local de trabalho para as atividades da corrida. Os 
principais envolvidos estão listados nesse documento; 
 

• Estrutura 
 

Essencial:  
Estrutura - Organização da largada e chegada; 

- Local para entrega das medalhas e água; 
- Ambulância e posto médico; 
- Providenciar guarda-volumes; 

 
Sugerido:  
Estrutura - Pórtico de largada; 

- Equipamento de som para aquecimento, locução, avisos, etc.; 
- Buzina para largada; 
- Chip e cronometragem;  
- Providenciar banheiros químicos; 

6. Durante   
 
Abaixo seguem as atividades que devem ser pensadas e executadas durante a Corrida: 
 
 

• Equipes 
 

Essencial:  
Equipes - Horários e pontos de controle para cada equipe de trabalho; 

- Montagem dos pontos de hidratação; 
- Fechamento das ruas; 
- Staffs acompanhando a caminhada; 
- Equipe médica; 
- Ao final, entrega das medalhas; 
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Sugerido:  
Equipes - Alongamento e aquecimento antes da prova;

- Show durante e no final da corrida;

7. Depois   
Abaixo seguem as atividades que devem ser pensadas e executadas 
 

• Pesquisa 
Elaboração de pesquisa com os participantes
 

• Continuidade 
Pensar em ações esportivas 

 
Demais sugestões: 
- Interação com Meios de comunicação;
- Mídias esportivas; 
- Federação de atletismo local
- Sites locais; 
- Organizadores de corrida locais
- Convidar esportistas profissionais
- Bandas; 
- Sorteios e brindes; 
- Confecção de adereços com a logomarca da corrida
- Missa para os atletas. 

8. Kits 
 
Camiseta: 
Será com layout único para todas as dioceses. Logomarca da corrida na frente e espaço 
para patrocinadores nas costas;
 

Data da última atualização/criação: 13/05/2012                                                

Alongamento e aquecimento antes da prova; 
Show durante e no final da corrida; 

Abaixo seguem as atividades que devem ser pensadas e executadas depois

Elaboração de pesquisa com os participantes e avaliação da corrida. 

esportivas para continuidade da proposta. 

Meios de comunicação; 

de atletismo local; 

Organizadores de corrida locais; 
rofissionais; 

reços com a logomarca da corrida; 

Será com layout único para todas as dioceses. Logomarca da corrida na frente e espaço 
para patrocinadores nas costas; 

                                                7 

depois a Corrida: 

Será com layout único para todas as dioceses. Logomarca da corrida na frente e espaço 
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Medalha: 
Modelo sugerido no site. 

9. Valores 
 
O valor pago pela inscrição de cada atleta será de R$15,00.  
 

10. Equipes de Apoio 
 
Abaixo listados as equipes de apoio.  

Médica:  
 

 - Kit de Primeiros Socorros; 
 - Comunicação entre pontos de hidratação e médico; 

- Profissional da saúde para primeiros socorros; 
- Contato de hospitais próximos da região; 
- Clínico Geral ou Cardiologista 

 - Ambulância / Desfibrilador 
 
Hidratação: 
 - Voluntários para entregar copos de água e também ao longo do percurso. 
 - A cada 3km na corrida de 10km e 2,5km na corrida de 5km 
 - Largada e chegada 
 - Gelo 
 - Água em copos ou saquinhos 
 

Sugerido:  
Isotônicos, carboidrato, mesa para os copos de água, final da prova com frutas (Maça e 
Banana) 
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Padre do setor juventude: 
 - Divulgação na diocese, paróquias, pastorais.  
  

Sugerido: 
- Participação do Bispo na largada (Benção, Buzina) 

 - Missa com os atletas 
 
Secretaria: 
 - Receber as inscrições pelo site ou pelas fichas 

- Organização e entrega dos kits 
 - Dúvidas 

- Convite para os esportistas convidados 
 - Inscrições locais no setor juventude ou conforme local designado pela diocese 
  

Sugerido: 
- Chip e Número do Peito; 
- Tendas de orientação na entrega do kit; 

 
Patrocínio: 
 - Captura de patrocínios locais; 
 - Confecção de camisetas; 

- Entrega das medalhas; 
  

Sugestão:   
Camiseta com Tecido dryfit ou similar; 

  
Pastoral da Família ou designada: 
 - Arrecadação de alimentos;  
 - Entrega com PJ dos alimentos arrecadados; 
 
Logística: 
 - Definição do percurso e distância; 
 - Ruas para serem bloqueadas; 
 - Horários; 
 
 Sugerido:  

- Batedores (Motos); 
 - Convidar e acompanhar padrinho* da prova; 
 - Definir, colocar e retirar placas de km a cada 1 km; 
 - Limpeza; 
 - Ofícios aos órgãos de liberação; 
 - Apoio aos deficientes; 
 
*Padrinho da prova: uma personalidade, de preferência esportiva. Ex: Marilson Gomes, 
Wanderley Cordeiro de Lima, Jogadores, Corredores, etc. 
 
Diretor Técnico: 
 - Organização de largada e chegada 
 
 Sugerido:  

- Alongamento e aquecimento / Massagem / Cronometragem 
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Divulgação e Publicidade: 
 - Divulgar material / distribuição 
 - Mídia local 
  

Sugerido:  
- Banda e Shows 

 - Redes sociais 
 - Fotos e vídeos 

11. Material Gráfico 
Abaixo listados os materiais sugeridos e aplicação da logomarca: 
 
Pórtico 

 
 
Boné 
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Cartaz 

 
 
Fita 

 
Sacola 
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Squeeze 

 
Toalha 
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12. Referências 
Abaixo listados os documentos para referência: 
 
Termo de Responsabilidade 
 
Declaro que participo deste evento assumindo a responsabilidade por meus dados, 
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor(a) de meu estado de saúde 
físico e mental e da necessidade de consultar um médico antes da prova, para avaliar minhas 
reais condições de participação, ter treinado adequadamente, assumindo minhas despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou  
provenientes da minha participação na prova, antes, durante e depois da mesma. 
Autorizo expressamente o uso de minhas imagens, que venham a ser colhidas durante a 
realização desta prova, pela Organizadora do Evento e por seu staff, bem como por suas 
eventuais sucessoras, para fins publicitários, conexos e de divulgação, renunciando a qualquer 
remuneração ou indenização. Autorizo também em idênticas condições as ações de  
divulgação que venham a ser realizadas pela Organizadora do Evento, como o envio de 
mensagens informativas e promocionais  desta  prova  e de outras provas congêneres,  e de 
seus patrocinadores, apoiadores e empresas participantes via e-mail, carta, torpedos SMS, 
dentre outros, para meus telefones e endereços cadastrados por mim ou por quem tenha feito 
minha inscrição.  
Afirmo que não correrei a prova se estiver medicamente incapacitado(a), mal treinado(a) ou 
indisposto(a) na semana anterior à prova ou no dia dela, e excluo de toda a responsabilidade 
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civil, em meu nome, de meus herdeiros e sucessores, a organização do evento, bem como 
todos os promotores e patrocinadores, caso corra sem condições, assumindo todos os riscos 
associados com o correr neste evento, inclusive, mas não somente, com os efeitos do tempo,  
quedas, acidentes e contato com outros competidores, voluntários ou espectadores. 
Autorizo também a qualquer membro da Equipe de Saúde da prova em assistir-me, assim 
como a realizar em mim todos os procedimentos diagnósticos necessários para tal 
atendimento. Estou ciente que a Equipe de Saúde da prova tem como objetivo somente o 
atendimento as intercorrências médicas que sucederem durante a prova e a remoção dos  
atendidos para os hospitais de retaguarda designados, não sendo responsável por minha 
avaliação médica prévia a prova, que é de minha responsabilidade individual. 
 
Assinando este documento, declaro e confirmo estar de pleno acordo com os itens acima 
descritos. 
NOME COMPLETO:                                                                                          ASSINATURA: 
 
 
Ficha de Inscrição 
 
Nome Completo: _________________________________________ 
Idade: _____ 
Endereço completo: _______________________________________ 
Telefone: _____________________ 
Email: _______________________ 
Equipe: ______________________ 
Religião: _____________________ 
Participa de algum movimento? _____ Qual? ___________________ 
Pretende ir para a Jornada Mundial da Juventude? _______________ 

13. Fornecedores 
Abaixo listados os fornecedores para confecção de materiais específicos: 
 
Número de peito: 
 - www.tagchip.com.br 
 - www.numerodepeito.com.br 
 

 
 
Chip e Cronometragem: 
 - www.chiptiming.com.br 
 - www.championchip.com.br 
 - www.cronoserv.com.br 

Error! Hyperlink reference not valid. 

http://www.tagchip.com.br/
http://www.numerodepeito.com.br/
http://www.chiptiming.com.br/
http://www.championchip.com.br/
http://www.cronoserv.com.br/
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SMS com tempo do corredor: 
 - www.ativo.com 
 
Troféus e medalhas: 
 - www.mramedalhas.com.br 
 
Organizador de corridas: 

- www.dizplay.com.br 
- www.latinsports.com.br 
- www.corpore.com.br 

 
Inscrições e Divulgação: 
 - www.ativo.com 

- www.atividadefisica.net 
- www.corridasderua.com 
- www.erunner.com.br 
- www.midiasport.com.br 
- www.webrun.com.br 
- www.runnerbrasil.com.br 
- www.runnersp.com.br 
- www.sportclick.com.br 
- www.treinoonline.com.br 
- www.twittersrun.com.br 
- www.linhadechegada.com 

 - www.cameraurbana.com.br/ 
 - www.jornalcorrida.com.br 
 - www.runnersworld.abril.com.br 

14. Contato e demais informações 
 
Site: http://www.jovensconectados.org.br/bote-fe-vida 
Email: botefenavida@jovensconectados.org.br  
 

http://www.ativo.com/
http://www.mramedalhas.com.br/
http://www.dizplay.com.br/
http://www.latinsports.com.br/
http://www.corpore.com.br/
http://www.ativo.com/
http://www.atividadefisica.net/
http://www.corridasderua.com/
http://www.erunner.com.br/
http://www.midiasport.com.br/
http://www.webrun.com.br/
http://www.runnerbrasil.com.br/
http://www.runnersp.com.br/
http://www.sportclick.com.br/
http://www.treinoonline.com.br/
http://www.twittersrun.com.br/
http://www.linhadechegada.com/
http://www.cameraurbana.com.br/
http://www.jornalcorrida.com.br/
http://www.runnersworld.abril.com.br/
http://www.jovensconectados.org.br/bote-fe-vida
mailto:botefenavida@jovensconectados.org.br
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