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   REGULAMENTO COMPETIÇÃO BOMBEIRA 

DE GARRA - VI ENBOM/2020 
 

CAPÍTULO I 

DO EVENTO 

Art. 1º - A competição “Bombeira de Garra” consiste num conjunto de provas operacionais que 

busca abordar valências e aptidões técnico-profissionais, concentrando as disputas nas 

seguintes modalidades: combate a incêndio, salvamento no mar, salvamento terrestre e corrida. 

§1º - A competição seguirá as normas deste Regulamento, na forma dos Anexos I e II.  

§ 2º - A Competição ocorrerá no dia 06 de março de 2020, devendo todas as competidoras 

chegarem ao evento no horário marcado para o início das atividades, sendo a primeira atividade, 

corrida, início previsto para às 07h00.    

§ 3º - As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 03 de fevereiro de 2020 até às 23h59min 

do dia 03 de março de 2020, através do envio do formulário de inscrição (a ser retirado no site 

oficial do ENBOM/2020) para o e-mail vienbom2020@gmail.com. 

 

CAPÍTULO II  

DOS REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO 

Art. 2º - A competição será realizada de duas maneiras: por equipe, que consistirá na apuração 

dos resultados obtidos pelas integrantes em todas as modalidades o que, por conseguinte, 

implica na obrigatoriedade da equipe ter integrantes inscritas em todas as modalidades; e por 

modalidade. 

Parágrafo único - No que pertine ao quantitativo da equipe e seus integrantes por modalidade, 

as provas de combate a incêndio, salvamento terrestre, salvamento aquático e corrida serão 

compostas por 01 (uma) militar, sendo permitida a inscrição de uma mesma militar em mais de 

uma prova. 

 Art. 3º - Acerca da formação das equipes, essas deverão ser compostas por, no mínimo, 03 

(três) e, no máximo, 04 (quatro) integrantes da mesma Corporação.  

§ 1º - As equipes deverão respeitar as regras abaixo fixadas:  

mailto:vienbom2020@gmail.com
mailto:vienbom2020@gmail.com


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
VI ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES - 2020 
 

 

2 Chefia de Gabinete SEDEC/CBMERJ – Praça da República, nº 41 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
CEP: 2211-350 – Telefone: 2333-2958 – e-mail: vienbom2020@gmail.com – site: vienbom2020.com            

 

I - todas as integrantes deverão ser representantes de uma mesma Corporação; e 

II - cada integrante deverá estar inscrita numa modalidade específica, havendo possibilidade de 

uma mesma militar inscrever-se em mais de uma prova. 

§2º - Os Estados que não possuírem quórum para participar da competição por equipe poderão 

competir por modalidade. 

§3º - Com o intuito de termos uma maior participação na Competição Bombeira de Garra, cada 

Corpo de Bombeiros Militar: 

I - poderá inscrever até 03 (três) militares, por prova, competindo em caráter individual, 

devendo, no ato da inscrição, definir qual das representantes competirá por equipe; 

II - poderá ter apenas uma equipe competindo, devendo a indicação das competidoras por 

equipe ocorrer no ato da inscrição;  

III - poderá alterar as indicações da composição das equipes até o encerramento do Congresso 

Técnico; e 

IV - terá como pontuação final da equipe de seu Estado somente os pontos obtidos pelas 

bombeiras militares indicadas para representar a equipe.  

Art. 4º - Para a participação na competição é necessário ser bombeira militar da ativa, estar 

APTA no último TAF da Corporação e estar em plenas condições físicas para a realização de 

atividade física, validado pela Corporação de cada Estado através da Inspeção de Saúde.  

Parágrafo único - No ato de inscrição, a militar ratifica cumprir as exigências de saúde e 

condicionamento físico prevista neste edital.   

Art. 5º - Cada competidora deverá realizar sua prova no menor tempo possível, sendo o tempo 

de corte estipulado em 7 (sete) minutos, para as provas de Salvamento Terrestre e Combate a 

Incêndio; 5 (cinco) minutos, para a prova de Salvamento Aquático; e 1 (uma) hora, para a 

Corrida.  

§1º - Caso a competidora não tenha concluído a prova neste tempo, deverá interromper a 

execução da prova imediatamente e lhe será atribuído o tempo de corte, acrescido de 03 (três) 

minutos de penalização, independente da etapa da prova que esteja executando no instante do 

corte.  

§2º - O tempo da equipe será o somatório dos tempos individuais de cada uma das integrantes 

da equipe nas quatro modalidades.  

Art. 6º - A prova terá grau de dificuldade médio para todas as bombeiras militares que mantém 

uma vida saudável.  
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Parágrafo único - A finalidade da competição é incentivar a prática esportiva pelas bombeiras 

militares e reciclar conhecimentos nas áreas operacionais.  

Art. 7º - Deverá ser enviada relação das inscritas à Organização do Evento até o dia 03/03/2020, 

para o e-mail: vienbom2020@gmail.com, conforme formulário de inscrição, que deverá ser 

assinado pela militar líder da equipe e encaminhado como anexo do e-mail.  

§1º - O formulário poderá ser substituído por um Ofício da Corporação, devidamente assinado 

por autoridade competente para a indicação, desde que o Ofício ou documento congênere 

possua as seguintes informações: 

I - nome completo das atletas BM que competirão por equipe representando a Instituição 

indicando a prova que cada uma participará; 

II - nome completo das demais BM que irão participar das provas apenas de forma individual 

(competição por modalidade) e a respectiva prova escolhida; e 

II - nome da militar que será indicada como Líder da Equipe. 

§2º - Esta competição por modalidade terá um limite máximo de 50 (cinquenta) inscrições por 

prova, que serão encerradas ao atingir o limite pré-estabelecido neste Regulamento. 

Art. 8º - O horário de execução das provas dar-se-á conforme o cronograma descrito neste 

Regulamento, a saber:  

§1º - A abertura oficial da área da prova, para que as atletas façam o reconhecimento do local, 

será de acordo com o planejamento abaixo: 

I - Corrida: às 07h00min; 

II - Prova de Salvamento Aquático: às 07h30min; e 

III - Salvamento Terrestre e Combate a Incêndio: às 08h00min.  

§2º - O início das provas está programado de acordo com o seguinte horário: 

I - Corrida: às 07h30min; 

II - Prova de Salvamento Aquático: às 08h00min; e 

II - Salvamento Terrestre e Combate a Incêndio: às 09h00min.  

§3º - O tempo previsto para o reconhecimento de cada modalidade será: 

I - Corrida: 15 min; 

II - Prova de Salvamento Aquático: 30 min; e 

III - Salvamento Terrestre e Combate a Incêndio: 1 h.  

mailto:vienbom2020@gmail.com
mailto:vienbom2020@gmail.com


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
VI ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES - 2020 
 

 

4 Chefia de Gabinete SEDEC/CBMERJ – Praça da República, nº 41 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
CEP: 2211-350 – Telefone: 2333-2958 – e-mail: vienbom2020@gmail.com – site: vienbom2020.com            

 

CAPÍTULO III  

DA ARBITRAGEM 

Art. 9º - A ordem de largada dos Estados participantes será determinada através de sorteio que 

ocorrerá durante o Congresso Técnico no dia 05/03/2020.  

Art. 10 - É vedado à competidora dirigir-se à arbitragem com o objetivo de reclamar acerca de 

eventuais erros da organização, cabendo à mesma a formalização de sua reclamação por escrito 

de forma imediata, em formulário, constante no Anexo II, fornecido pela Coordenação do 

evento.  

§1º - A Coordenação deverá responder à atleta até 20 minutos antes da premiação.  

§2º - Toda e qualquer interação entre as competidoras e a arbitragem ou Coordenação das 

Provas deverá ser feita pela Líder da Equipe.  

§3º - Havendo apenas uma militar representando o Estado na Competição, automaticamente 

esta será denominada representante do Estado para fins de contato com a arbitragem.  

Art. 11 - Durante a realização das provas é proibida a permanência de qualquer pessoa na área 

de competição, à exceção da equipe de arbitragem, segurança, equipe de organização e apoio, 

e das competidoras em prova.  

 

CAPÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12 - Caso seja de interesse da organização, adaptações serão permitidas nas provas, na 

condição de serem informadas às competidoras até o início da competição.  

Art. 13 - Os árbitros irão verificar a execução da prova durante a competição.  

§1º - Caso a competidora não execute corretamente qualquer uma das estações da sua prova, 

os árbitros poderão determinar que a competidora repita o exercício, desde o início da estação, 

até que atenda o regulamento. 

Art. 14 - Será considerada campeã da “COMPETIÇÃO BOMBEIRA DE GARRA NACIONAL” a equipe 

que tiver menor tempo total no somatório das (quatro) modalidades. 

Parágrafo único - Haverá premiação para o 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, de cada prova individual 

(competição por modalidade), e para as equipes classificadas em 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar no 

geral (competição por equipe).  

Art. 15 - Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão da Competição Bombeira 

de Garra do VI ENBOM 2020 para eventual pronunciamento, caso julgue necessário.  
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Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

Roberta Palmeira Leite Caeiro - Maj BM QOC/00 

Coordenadora do Comitê Organizador do VI ENBOM 
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ANEXO I – DESCRITIVO DAS PROVAS 

 

PROVA DE INCÊNDIO 

 

A) Tempo de corte: 7 min.    

 

B) Uniforme:  

EPI de Incêndio, composto de: capacete de combate a incêndio, balaclava, conjunto de 

aproximação (composto por capa e calça, com os respectivos forros internos), luvas (será 

permitido uso de luva de vaqueta) e bota/coturno (de combate a incêndio) de responsabilidade 

de cada Instituição participante. 

 

C) Descrição da prova:  

A prova de incêndio será composta por 04 (quatro) estações e simulará um combate a incêndio, 

exigindo das competidoras habilidades necessárias a essa atividade como resistência física, força 

e técnica de manejo de mangueira pressurizada e esguicho. A prova deverá ser realizada 

ininterruptamente e foi dividida em etapas por questões didáticas. 

A prova se inicia ao sinal sonoro com a passagem pelo ponto de largada.  

 

C1) Estação 1: Maneabilidade na Torre de Exercícios   

Nesta estação, será exigido o vigor físico da competidora que deverá subir a escada, retirar uma 

bandeirola no assoalho do primeiro pavimento da torre, jogar a bandeirola ao solo, e retornando 

a base da torre de exercícios após a descida da escada, tomando posicionamento em direção a 

próxima estação.    

 

C2) Estação 2: Deslocamento de mangueira pressurizada e combate a incêndio       

A competidora deverá se deslocar até a Viatura de Incêndio, pegar a mangueira de 2½ (dois e 

meia) polegadas, pressurizada em 6 bar, sobre o ombro e arrastá-la por uma distância 

aproximada de 10 metros, em direção ao anteparo, até que um dos seus pés pise na linha 

demarcada, onde, então, deverá se posicionar de pé segurando o punho do esguicho com uma 
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das mãos, enquanto a mangueira passa por baixo da axila do mesmo lado. A mão oposta, por 

sua vez, vai se posicionar na alavanca de abertura e fechamento do esguicho, executar a 

abertura do esguicho, que estará em jato sólido e, usando o jato d'água, derrubar um totem que 

estará disposto à frente. 

Após concluir a tarefa, a competidora deverá cortar o fluxo de água, posicionar a mangueira ao 

solo no local demarcado, sem lançar o material ao solo de forma brusca e prosseguir para a 

parte de agilidade. A queda ou lançamento do material ao solo, de forma indevida, acarretará 

na penalidade de 1min de acréscimo ao tempo final da militar. 

A competidora que não apoiar a mangueira no ombro ao arrastar do ponto inicial à demarcação 

e que não empunhar o esguicho da forma descrita acima deverá retornar e repetir o exercício.   

A competidora que abrir o esguicho antes de pisar na linha demarcada, será determinada a parar 

o exercício, aguardar que o totem seja novamente levantado e derrubá-lo novamente, pisando 

no local determinado.  

A competidora que abandonar a estação com o esguicho sem estar totalmente fechado deverá 

retornar para terminar de fechá-lo. 

 Na sequência realizará corrida entre os cones (slalom) por uma distância de aproximadamente 

40m, totalizando 4 cones, em direção à próxima estação. 

 

C2) Estação 2: Transporte de aparelho extintor portátil   

A competidora realizará corrida carregando ao lado do corpo 02 (dois) extintores de 06 kg, um 

de cada lado, por uma distância de 15 m ida e volta, totalizando 30 m. Ao término da estação, 

ambos extintores deverão ser deixados no local pré-determinado e deverão permanecer em pé. 

Caso a competidora derrube um extintor, ou ambos, ou deixe em lugar incorreto, deverá 

retornar e arrumá-los.    

 

C4) Estação 4: Resgate de vítima Inconsciente 

A competidora deverá arrastar um manequim/boneco de até 95Kg (noventa e cinco 

quilogramas) por um trajeto de 5 (cinco) metros previamente demarcado. A mesma deverá 

utilizar a técnica australiana, com os braços passados sob as axilas do manequim, podendo 

cruzar as mãos sobre o peito, e se deslocará caminhando de costas até a linha demarcada para 

o repouso do manequim; sendo proibido o arraste pelas vestimentas do manequim ou a 

utilização de quaisquer outras técnicas. O manequim deverá ultrapassar, completamente, a 

linha de chegada. Encerrando a estação a competidora encerará sua participação na modalidade 

combate a incêndio ao tocar o sino localizado no pórtico de subida da torre de exercícios. 
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PROVA DE SALVAMENTO TERRESTRE 

 

A) Tempo de corte: 7 min.    

 

B) Uniforme: Uniforme operacional específico de cada corporação, capacete de 

salvamento/salvamento em altura e luvas, de responsabilidade de cada Instituição participante. 

 

C) Descrição da prova: 

A prova de salvamento será composta por 04 (quatro) estações e testará habilidades diversas 

exigidas no atendimento a ocorrências desta natureza, como equilíbrio, resistência física, força 

e agilidade. A prova deverá ser realizada ininterruptamente, e foi dividida em estações apenas 

por questões didáticas.    

 

C1) Estação 1: Transposição de obstáculo             

A prova se inicia com a passagem pelo ponto de largada em direção ao qual a competidora 

deverá transpor. O muro tem aproximadamente 2 metros, e a transposição poderá ocorrer com 

o auxílio de corda, devendo ultrapassá-lo, por cima, até a outra face. Após a passagem pelo 

muro, a competidora se deslocará ao ponto de início da próxima estação. 

 

C2) Estação 2: Agilidade e resistência 

Terá início com a passagem da competidora pela escada de agilidade. A militar deverá se 

deslocar pela escada (de aproximadamente 5 metros de comprimento), executando o 

movimento de polichinelo, com as pernas juntas dentro dos degraus da escada, e pernas 

separadas, com braços acima da cabeça pelo lado de fora dos degraus da escada, sem pisar na 

demarcação da escada. A medida aproximada de cada vão da escada é de 50 cm de 

comprimento por 50 cm de largura.  

Na sequência se deslocará até o aparelho Come-a-long ou Tifor (Tirfor) para o tracionamento de 

um objeto pesado e volumoso, tais como (um caminhão d’água, uma viatura de salvamento, 

pneus de trator ou similares) por uma distância de 3 metros. O guincho manual já estará 

acoplado, cabendo à competidora apenas encaixar e manusear a alavanca. Após a passagem do 
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objeto tracionado pela linha demarcada a militar deverá se deslocar em direção à próxima 

estação.    

 

C3) Estação 3: Equilíbrio 

A competidora deverá se deslocar sobre uma trave com 10 metros de extensão, com 

aproximados 0,2m de largura posicionada a 0,50m de altura, percorrendo obrigatoriamente 

toda a sua extensão sem cair, deslocando-se após a trave até o ponto de chegada onde se 

encerra a prova. Caso a competidora venha a cair durante o deslocamento, deverá retornar para 

o início da estação para recomeçar o deslocamento na trave, caminhando para a última estação.              

 

C4) Estação 4: Maneabilidade de equipamento  

Esta parte da prova poderá ser executada de duas formas distintas, sendo uma excludente da 

outra, a saber:  

Opção I -  Maneabilidade de equipamento (tronco de Madeira) 

Nesta etapa a competidora utilizará um malho/marreta e realizará sucessivos golpes na parte 

central de um tronco de árvore de aproximadamente 10 kg que deslizará entre duas 

demarcações no piso, distando entre si 1 (um) metro, até que o mesmo atinja o limite 

demarcado como final do percurso do tronco. A competidora deverá empunhar o 

malho/marreta com ambas as mãos, que deverão estar posicionadas acima da marca visível no 

cabo, e, os golpes devem atingir o tronco em sua parte central, onde uma marca delimitará a 

zona dos golpes. O(s) golpe(s) realizado(s) acima da marca limítrofe (visível pela impressão na 

marca) resultarão à competidora a penalidade de cinco segundos por batida errada. Após 

ultrapassar a marcação, a competidora deverá colocar o malho/marreta no tapete designado, e 

se não fizer corretamente deverá retornar a estação para a colocação da ferramenta no lugar 

correto. Depois de autorizado pelo fiscal da prova, a competidora deverá se deslocar para a 

próxima estação. 

 

Opção II - Maneabilidade de equipamento em equipamento metálico do tipo Keiser Force 

Machine®  

A competidora se posicionará os pés paralelos na plataforma metálica do equipamento, 

posicionando o peso entre as penas enquanto proporciona o deslocamento do mesmo mediante 

força aplicada pelo malho, até o final do aparelho.    
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Nesta etapa a competidora utilizará um malho/marreta e realizará sucessivos golpes em um 

peso que deslizará engastado em um aparelho metálico, até que o mesmo atinja o limite 

demarcado no próprio equipamento. A competidora deverá empunhar o malho/marreta com 

ambas as mãos, que deverão estar posicionadas acima da marca visível no cabo, e, os golpes 

devem atingir o peso em sua parte central, onde uma marca delimitará a zona dos golpes. Após 

ultrapassar a marca da barra metálica, a competidora deverá colocar o malho/marreta no local 

designado, e se não fizer corretamente a mesma deverá retornar para a colocação do mesmo 

no local devido. Depois de autorizado pelo fiscal da prova a competidora se deslocará ao ponto 

de encerramento da prova para tocar o sinal sonoro de término, finalizando assim sua 

participação na competição. 
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PROVA DE SALVAMENTO AQUÁTICO 

 

A) Tempo de corte: 5 min.    

 

B) Uniforme:  

Uniforme operacional específico de cada Corporação (maiô, sunquine, macaquinho ou bermuda 

e camiseta). É opcional o uso de touca e óculos de natação. 

 

C) Descrição da prova: 

Ao ser dada a largada pelo juiz, a socorrista com equipamentos de resgate, previamente 

posicionada atrás da linha de largada, se deslocara em direção à vítima, posicionada entre boias 

ou junto a boia, distante da socorrista, a nado, cerca de 100 m. Após o resgate ambas retornam 

à praia. O evento termina quando a socorrista cruza a linha de chegada.  

A socorrista pode segurar ou vestir a alça do tubo de resgate, e pode manter as nadadeiras em 

suas mãos. As nadadeiras não podem ser colocadas no pé antes de cruzar a linha de partida.  

Ao sinal indicativo de alerta (sinalização do posicionamento da vítima no local indicado para o 

resgate) a socorrista deverá tomar a posição de “iminência partida”. O deslocamento, porém, 

só será realizado após a emissão de sinal sonoro que indicará o início da prova. 

Ao sinal de largada, a socorrista com o tubo de resgate cruza a linha de partida, veste o 

equipamento a seu critério, e nada, ultrapassando a boia designada pelo lado esquerdo, visto 

da areia (ou se for o caso passa a linha entre as boias).  

A única posição que a socorrista deverá respeitar durante o deslocamento é a passagem ao lado 

da sua boia pelo lado esquerdo, visto da areia (ou se for caso passa a linha das boias), pois sua 

entrada e o trajeto a percorrer na água poderão ser realizados pelo local que melhor lhe convier. 

Após a ultrapassagem da boia ou linha, a socorrista coloca o tubo de resgate corretamente ao 

redor do corpo da vítima, sob ambos os braços, e o fecha (clipa) em um dos anéis. O tubo deverá 

permanecer todo o tempo do resgate nesta posição descrita. A vítima poderá ajudar na 

colocação, no ajuste ou manutenção da posição e até fechar (clipar) o tubo. Após a vítima ser 

clipada, a equipe continua o contorno da boia, sentido horário (ou se for o caso cruza 

simplesmente a linha entre as boias), retornando à praia com a vítima rebocada durante todo o 

percurso. A vítima poderá bater pernas e nadar e, em hipótese alguma, poderá se soltar do 

flutuador.  

mailto:vienbom2020@gmail.com


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
VI ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES - 2020 
 

 

12 Chefia de Gabinete SEDEC/CBMERJ – Praça da República, nº 41 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. 
CEP: 2211-350 – Telefone: 2333-2958 – e-mail: vienbom2020@gmail.com – site: vienbom2020.com            

 

Ao chegar na areia, a socorrista se desvencilha da vítima, que permanece atada ao flutuador, e 

se desloca até cruzar a linha de chegada, que determina o encerramento da prova.  A ordem de 

chegada é julgada pela ultrapassagem do peito da socorrista pela linha de chegada. A vítima, em 

momento algum, poderá soltar o flutuador.  

Farão as funções de vítimas para as provas de salvamento aquático um grupo de militares com 

a mesma compleição física (peso, biótipo e altura aproximadas), com habilidades aquáticas 

razoáveis e que farão rotação entre si. 

 

PROVA DE PROFICIENCIA FÍSICA (CORRIDA) 

 

A) Tempo de corte: 60 min.    

 

B) Uniforme:  

Uniforme de educação física específico de cada Corporação. É permitido o uso de tênis de 

corrida fora dos padrões dos uniformes, bem como o uso de aparatos de hidratação e de 

proteção (ex.: viseira, boné e óculos de sol). 

C) Descrição da prova: 

Essa atividade consiste em uma corrida de 5 Km na praia de Copacabana, conforme o local 

demarcado pela organização. A largada será realizada às 7h30min com horário de término 

previsto para às 8h30 min.  

Para efeitos de cômputo dos tempos de corrida, só serão computados os tempos das militares 

que cruzarem a linha de partida após o sinal sonoro da largada dado pela fiscalização.  
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE RECURSO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
VI ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRAS MILITARES 
COMPETIÇÃO BOMBEIRA DE GARRA - 2020 

DADOS DA COMPETIDORA 

Nome Completo:  

Matrícula:  

Estado:  

Modalidade:  

Nº de Inscrição:  

DADOS DA PROVA 

Relato da situação motivo do recurso:  

  

  

  

RESPOSTA DO RECURSO 

Parecer da Comissão de Arbitragem:  

  

  

  

Assinatura/ RG do Julgador:  

   Rio de Janeiro, 06 de março de 2020 
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