
DES AFIO FARTLEK,  CORRA COM UM PROFISS IONAL CWB 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO  

DATA 21 /09 /2019  

Retirada do Kit: dia 20/09/2019 Local a definir, casos particulares poderão 

retirar o kit no local do evento das 7hr até as 8hr da manhã.  

LOCAL  

UP Universidade Positivo  

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300  

Cidade Industrial de Curitiba, 

Curitiba - PR, CEP 80740-050  
  

Largada feminina as 8:00 AM; 
Largada masculina 9:00 AM;  
Corrida kids a partir da 10:00 AM. 

  
Valor Inscrição e prazo limite: 
 
até dia 18/07/2019 R$79,00+taxa ou até atingir 100 primeiros inscritos.  
até dia 18/08/2019 R$89,00+taxa 
até dia 18/09/2019 R$95,00+taxa 
 
Valor Inscrição corrida Kids e prazo limite: 
 
até dia 18/07/2019 R$35,00+taxa  
até dia 18/08/2019 R$40,00+taxa 
até dia 18/09/2019 R$45,00+taxa 
 
Equipes, Assessorias entrar em contato via email: 
contato@fartlekeventos.com.br ou pelo Whats (41) 99602-0058. 
 
Poderão ser realizadas inscrições no dia da retirada do kit e no dia da corrida, 
conforme disponibilidade da organização, cobrado R$ 100,00 (cem reais).  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@fartlekeventos.com.br


Kit do atleta composto: 
 
- Camiseta alusiva ao evento; 
- Sacola personalizada; 
- Copo com canudo; 
- Medalha Finisher; 
- Numeral de peito personalizado; 
- Hidratação durante a prova; 
- Demais brindes de patrocinadores. 
  
Kit do Kids composto: 
 
- Medalha Finisher; 
- Numeral de peito personalizado; 
- Hidratação durante a prova; 
- Demais brindes de patrocinadores. 

 

PREMIAÇÃO 

Serão Premiados do 1º ao 5º Classificados no Geral Masculino e Feminino com 

troféus. Horário da Premiação 10hrs 

 

MAIOR EQUIPE DE CORRIDA: 

1º Lugar – troféu +1.000,00 reais 

*Para concorrer a equipe deve ter no mínimo mais de 20 atletas adultos 

inscritos.  

Medalhas para todos os participantes  

 

1. O DESAFIO FARTLEK, CORRA COM UM PROFISSIONAL  CWB  é 
um evento individual e participativo. 

2. O evento é limitado, com capacidade máxima de 400 pessoas. Sendo 200 
inscrições femininas e 200 inscrições masculinas. Após a lotação, a 
organizadora se dá o direito de não aceitar ou barrar a participação de atletas.  

3. Estará aberto para todos assistirem ao desafio 

4. Os atletas masculinos e femininos largarão nas suas devidas baterias. Serão 
12km /30 voltas ou limite de tempo de 1h00min percorridos. 

4.1 Largada feminina as 8:00 AM e largada masculina 9:00 AM, corrida kids a 
partir da 10:00 AM 



5. Não será permitido a nenhum atleta participante do evento impor um ritmo 
maior e abrir vantagem, ou passar a frente dos atletas designados pela 
organização. 

6. Da desclassificação do atleta: 

6.1. O atleta que venha a ultrapassar os atletas CONVIDADOS estará 
desclassificado automaticamente. 

6.2 Estará desclassificado do evento, o atleta que tomar uma volta do (a) atleta 
líder. 

7. Um árbitro devidamente uniformizado avisará ao atleta que o mesmo está 
desclassificado. Não sendo permitido que o atleta permaneça na pista. Pois 
poderá colocar em risco a integridade física dos demais participantes. 

8. Não haverá cronometragem por atleta no evento. 

9. Haverá premiação para os 5 atletas masculinos e 5 femininos que estiverem 
na mesma volta do (a) atleta líder. 

10. A premiação será em troféus.  

11. a premiação se dará pela proximidade do atleta líder, caso tenhamos mais 
atletas na mesma volta. 

12. Em caso de empate teremos o vídeo finisher na chegada para decisão 
posterior da organização. 

13. Não haverá premiação por categoria e faixa etária. 

14. Somente poderão participar do evento atletas amadores. 

15 A organização desclassificará atletas profissionais que se inscrevam, 
valores atinentes a inscrição não serão reembolsados.   

 
 
 
 
CORRIDA KIDS 
 
A Corrida Kids será disputada nas distâncias de 80mts a 1200mts nas diversas 
faixas etárias conforme especificadas abaixo. 
 
Categorias e regras de participação 
Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se num único tipo de prova, 
conforme as seguintes categorias: 
 
a) Crianças de até 03 anos na data do evento, 80 metros largada 10hrs 
b) Crianças de 04 à 05 anos na data do evento, 100 metros largada 10h15min 
c) Crianças de 06 à 07 anos na data do evento, 200 metros largada 10h30min 
d) Crianças de 08 à 09 anos na data do evento, 400 metros largada 10h45min 
e) Crianças de 10 à 11 anos na data do evento, 800 metros largada 11h00min 



f) Crianças de 12 à 13 anos na data do evento,1200 metros largada 11h15min 
 
 
IMPORTANTE – Todos os atletas deverão estar no local determinado até 10 
(dez) minutos antes da largada. Só poderão entrar no local de concentração, 
para a largada, os atletas devidamente inscritos, portando numeral de peito. 
 
A área de dispersão estará logo após a linha de chegada dos atletas, que 
contará com posto de hidratação, guarda-volumes, e locais para recebimento 
de medalhas de participação e de kit com frutas. 
 
 
Todos receberão medalhas, 
Serão premiadas as crianças do 1º ao 3º colocados com TROFÉUS Masc e 
Fem. 
 

O local do evento será na pista de atletismo da Universidade Positivo (UP)  

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 Cidade Industrial, Curitiba - PR, 

CEP 80740-050  
 
 


