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1. FINALIDADE
Realizar o planejamento de todos aspectos atrelados a realização da 1ª Corrida Rústica
do 16º BPM – “Corrida 30 anos 16º BPM”.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A Prova Pedestre refere-se a 1ª CORRIDA RÚSTICA DO 16º BPM, em comemoração aos
30 anos de criação do 16º Batalhão de Polícia Militar, que serão realizadas nas distâncias
aproximadas de 5 km livre, 5km fardado e 10 km livre sob a coordenação do 16º BPM. O
evento será disputado na cidade de Guarapuava/PR, no dia 29 DE SETEMBRO DE 2019, a
partir das 8hs, por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritos divididas por categorias
de idade, com qualquer condição climática. Ao término da prova dos 10 Km, teremos a Corrida
Kids no interior do 16º BPM. No evento também contará com premiação de Pessoas com
Necessidades Especiais.

2. APRESENTAÇÃO GERAL DO 16º BPM
2.1 HISTÓRIA DO 16º BPM
Originário do Destacamento da Força Policial da Província, com 06 homens, desde os
idos de1868. A explosão demográfica junto com o desenvolvimento da área foram aos poucos
fazendo com que o efetivo de Policiais Militares fosse aumentando, passando em 1950, à Região
Policial Militar.

Com a nova articulação da Polícia Militar para o interior do Estado, e instalação do 1º
BPM (Batalhão de Polícia Militar) no município de Ponta Grossa, o município de Guarapuava
teve instalada a 5ª Companhia Policial Militar do 1º BPM, assim permanecendo até Dezembro de
1976.
O município de Guarapuava passou a sediar a 3ª Cia PM (Companhia Polícia Militar),
criada através da Portaria nº 471/76 - PM/1, de 24 de Novembro de 1976, instalando-se em
caráter precário, operacional e administrativamente, a partir de Dezembro de 1976. Abrangia 07
municípios, com uma área de 23.247,393 Km² e uma população aproximada de 400.000
habitantes.
Seu efetivo era de 109 homens, sendo que sofreu uma pequena alteração pelo Decreto
nº 3.413, de 21 de Julho de 1984, no qual passou a contar com 157 homens e acréscimo de 01
Oficial Superior do posto de Major para o seu Comando.
Em 14 de Junho de 1989, o Governador do Estado do Paraná, Álvaro Dias, assinou o
Decreto nº 5.195, transformando a 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) no 16º
BPM (Batalhão de Polícia Militar), com jurisdição sobre 11 municípios com três companhias.
Com o desmembramento de municípios da região em 1993 e com a nova distribuição do
Quadro Organizacional, o 16º BPM e 29 (vinte nove) unidades policiais, com uma sede, 4
companhias policiais 24 (vinte e quatro) destacamentos policiais.

2.2 CONTEXTO ATUAL
Na atual articulação e desdobramento de área no Estado do Paraná, a responsabilidade
territorial do 16º BPM passou a ser de 24(vinte e quatro) município 29(vinte nove) postos e
contando atualmente com 472 (quatrocentos e setenta e dois) policiais militares ativos,
abrangendo o atendimento de uma população de mais de 500.000 habitantes na região CentroOeste do Paraná com 23.247,393 Km².

3. DATA/LOCAL/ HORÁRIO DO EVENTO
- DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2019 (Domingo)
- HORÁRIOS: A Corrida dos 5KM terão início as 8h e terá duração máxima de 1h30min. A

Corrida dos 5KM Fardado terá início as 8h30min e terá duração máxima de 1h30min. A Corrida
dos 10 KM terá início as 8h e terá duração máxima de 2h30min. Corrida Kids será ao término da
prova dos 10 Km.
- LOCAL DE LARGADA/CHEGADA: Rua XV de Novembro nº 4347 – Morro Alto, Guarapuava/
Pr na Sede do 16º BPM.

4. CATEGORIAS / FAIXAS ETÁRIAS:
Serão 500 inscrições, as quais os atletas podem participar do evento inscrevendo-se
em uma única categoria, como as descritas a seguir:

4.1 CORRIDA 10 KM:
- Masculino: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; acima de 60 anos; militares
livre (à paisana).
- Feminino: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; acima de 60 anos; militares
livre (à paisana).

4.2 CORRIDA 5 KM:
- Masculino: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; acima de 60 anos.
- Feminino: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; acima de 60 anos.

4.3 CORRIDA 5KM FARDADO
- Masculino: Livre.
- Feminino: Livre.

4.4 CORRIDA KIDS
- Masculino ou feminino com idade até 10 anos;
- A corrida Kids terá a distância de 200 a 800m e ocorrerá no interior do 16º BPM;
- A Inscrição para a Corrida Kids é Gratuita e será no dia da prova até as 9h no local do evento.

4.5 CATEGORIA PNES
Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs) individual, modalidade única, somente
para alunos devidamente matriculados nas APAEs ou em instituições que atendem pessoas
com necessidades especiais, não terão nenhum custo de inscrição, participarão do evento
mediante inscrição feita antecipadamente, modalidade única para cadeirantes com cadeiras de
duas rodas sem motor Os três primeiros colocados receberão troféu e os demais participantes
medalha de participação. NÃO HAVERÁ PRÊMIO EM DINHEIRO PARA ESSA MODALIDADE.

4.6 ORIENTAÇÕES GERAIS
Para as categorias PNEs é obrigatória a comprovação de matrícula do inscrito em
Instituição de atendimento a pessoas com necessidades especiais.
Para efeito das faixas etárias, valerá a idade em 31/12/2019.
Para padronização na corrida, o fardado será considerado calça safari/camuflada ou
correspondente, coturno e camiseta.

5. DO PERCURSO
O percurso será de 5 e 10 km ainda a ser definido pela organização 15 dias antes do
evento, sendo que a largada, chegada e premiações ocorrerão na sede do 16º BPM , na Rua
XV de Novembro m, 4347, Morro Alto, Guarapuava.

6. PREMIAÇÃO:
6.1 CORRIDA DOS 10 KM: TROFÉU
-

1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 16 à 29 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 30 à 39 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 40 à 49 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 50 à 59 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria acima de 60 anos;

-

1º ao 3º Lugar Masculino e Feminino – Categoria Militares Livre.

6.2 CORRIDA DOS 5 KM: TROFÉU
-

1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 16 à 29 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 30 à 39 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 40 à 49 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria 50 à 59 anos;

-

1º ao 5º Lugar Masculino e Feminino Categoria acima de 60 anos.

6.3 CORRIDA DOS 5 KM FARDADO: TROFÉU
- 1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino;

6.4 CORRIDA PNE: TROFÉU
- 1º ao 3º Lugar Geral Masculino e Feminino;

6.5 OUTRAS PREMIAÇÕES
- Medalha de Participação Especial para todos os atletas que concluírem a prova.
- Medalha de Participação Especial para todos na corrida Kids.

6.6 PREMIAÇÃO EM DINHEIRO
a. Corrida de 10 KM – (masculino e feminino) para cada categoria:

-1º Lugar – R$ 500,00;
-2º Lugar – R$ 400,00;
-3º Lugar – R$ 300,00;
-4º Lugar – R$ 200,00;
-5º Lugar – R$ 100,00.
b. Corrida de 5 KM – (masculino e feminino) para cada categoria
-1º Lugar – R$ 300,00;
-2º Lugar – R$ 200,00;
-3º Lugar – R$ 150,00;
-4º Lugar – R$ 100,00;
-5º Lugar – R$ 50,00.
c. Corrida de 5 KM Fardado (masculino e feminino)
- 1º Lugar – R$ 300,00;
- 2º Lugar – R$ 200,00;
- 3º Lugar – R$ 150,00;
- 4º Lugar – R$ 100,00;
- 5º Lugar – R$ 50,00.
7. KIT ATLETA E VALORES
7.1 KIT PREMIUM – R$ 60,00 + TAXA, COMPÕE O KIT:
- Número de Peito;
- Chip Eletrônico Descartável;
- Alfinetes de Segurança;
- Hidratação (Durante e Pós-prova);
- Medalha de Participação Especial (Pós-prova).
- Camiseta Manga Curta (Tecido Dry-Fit);
- Squeeze;
- Viseira ;

- Mochila do Evento.

7.2 KIT PLATINUM – R$ 50,00 + TAXA, COMPÕE O KIT:
-

Número de Peito;

-

Chip Eletrônico Descartável;

-

Alfinetes de Segurança;

-

Hidratação (Durante e Pós-prova);

-

Medalha de Participação Especial (Pós-prova).

-

Camiseta Manga Curta (Tecido Dry-Fit);

-

Mochila do Evento.

7.3 KIT PARTICIPAÇÃO – R$ 40,00 + TAXA, COMPÕE O KIT:
- Número de Peito;
- Chip Eletrônico Descartável;
- Alfinetes de Segurança;
- Hidratação (Durante e Pós-prova);
- Medalha de Participação Especial (Pós-prova).

7.4 DATAS DOS LOTES DE KITS
- DATA DO LOTE 1º LOTE KIT PREMIUM – até o dia 18 de setembro de 2019;
- DATA DO LOTE 2º LOTE KIT PLATINUM – até o dia 18 de setembro de 2019;
- DATA DO LOTE 3º LOTE KIT PARTICIPAÇÃO – até o dia 27 de setembro de 2019.

8. INSCRIÇÕES
- De 01/06/2019 à 27/09/2019 ou até atingir o número limite de atletas (500 atletas).
-

As

inscrições

somente

serão

realizadas

pela

Internet

https://ticketagora.com.br/ não havendo outros postos de inscrição.

através

do

site

- A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, adicionar
ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades
técnicas/estruturais sem prévio aviso.
- Desconto Especial para atletas sócios da AVM* (Desconto automático no momento de
efetuar sua inscrição pela internet).
- Na retirada do Kit Atleta será obrigatório a apresentação da carteirinha da AVM para
comprovar que é associado.
- Para as assessorias, grupos e equipes, é obrigatório levar o Termo de Responsabilidade
Individual, preenchido e assinado no momento da retirada do kit atleta, pois como as
inscrições são feitas em grupos ou planilhas, não temos assinatura de aceite e leitura do
regulamento de cada integrante.

9. RETIRADA DO KIT ATLETA:

9.1 DATAS
- 27/09 (Sexta-feira) – das 14h00 às 22h00;
- 28/09 (Sábado) – das 14h00 às 22h00;
- 29/03 (Domingo) – das 5h30 às 6h30 (no local do evento - para atletas de outras localidades).

9.2 LOCAL PARA RETIRADA DO KIT ATLETA
Sede do 16º BPM outros locais indicados no site do evento.

9.3 OUTRAS PRESCRIÇÕES PARA A RETIRADA DO KIT ATLETA
- Para retirada do Kit Atleta ou para terceiros, o atleta deverá apresentar um documento com foto
original ou autenticado juntamente com o comprovante de pagamento e/ou inscrição, além da
doação de um litro de leite longa vida que será encaminhado para entidades assistenciais.
- No ato da retirada do Kit Atleta, o participante deverá conferir seus dados que estarão na
etiqueta do envelope que contém o chip, e caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção
com a organização.

- A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais e
eventuais erros de apuração resultantes destes.
- Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais,
oferecidas como forma de cortesia, e brinde com cotas limitadas de quantidades sem a
obrigatoriedade de disponibilidade de estoque por tamanho no ato da entrega de Kit.

10. CRONOMETRAGEM
A classificação da prova será realizada através de Sistema Eletrônico de Cronometragem.
Não haverá a necessidade de devolver o chip ao final da prova, pois será utilizada a
tecnologia de chip descartável.
A colocação do chip é de responsabilidade do atleta. A colocação incorreta poderá
comprometer a classificação, não cabendo posterior recurso em caso de desclassificação ou
não captação de sinal. Se houver dúvida, peça ajuda para alguém da organização.
O atleta que trocar com outro atleta seu chip de cronometragem e ou número de peito
será desclassificado automaticamente.
Em termos de classificação, será considerado o tempo bruto para Categoria Geral
e tempo líquido para as Categorias por Idade.

11. HIDRATAÇÃO E ATENDIMENTO MÉDICO
Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos:
-

Postos de Água: A cada 2km e Chegada.

-

Kit Hidratação: Chegada

-

Ambulâncias: Largada, Percurso e Chegada.

A organização do evento disponibiliza o atendimento médico (médicos, enfermeiros,
ambulância, etc.) para os primeiros socorros em caso de algum acidente que possa vir
acontecer com os participantes. Caso seja necessário o atendimento hospitalar, os custos
serão de responsabilidade do participante.

12. GUARDA-VOLUMES
O Guarda-volumes será de responsabilidade dos Grupos de Escoteiros de Guarapuava,
os qual cobrarão valor simbólico, que será utilizado para atividades dos próprios grupos de
escoteiros.

13. REGULAMENTO
1. A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu
total entendimento, incluindo o pagamento da ficha de inscrição devendo qualquer dúvida ser
esclarecida junto à organização.
2. A organização recomenda que seja lido este regulamento por completo.
3. O número de peito tem que estar visível na frente, na altura do tórax, abdômen ou
próxima à cintura do atleta. Caso não esteja, o atleta será orientado, caso não atenda, será
desclassificado.
4. O número de peito não pode ser dobrado, recortado ou extraviado, caso esteja será
desclassificado.
5. É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta, regata
ou top.
6. Somente correr nos locais indicados e sinalizados pela organização.
7. É obrigatório fazer o retorno seguindo a(s) placa(s) ou isolamentos de retorno.
8. Não é permitida a ajuda externa exceto água;
9. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da Corrida.
15 . PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. As inscrições deverão ser feitas nos locais indicados e seguindo as datas.
b. Todos os atletas deverão seguir as normas e horários impostos pela organização.
c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação (tempo bruto / ordem
de chegada) para classificação geral e (tempo liquido) para classificação por modalidade e será
publicada no site da organização do evento.
d. A área de transição é de uso exclusivo dos atletas, que poderão circular desde que
estejam inscritos na prova. Somente poderão adentrar na área de transição staffs e pessoal
credenciado (pais e amigos não poderão entrar na área, exceto em casos especiais, com autorização

prévia da organização).

e. O atleta que efetuar a inscrição e não comparecer para a prova ou não cumprir os
requisitos deste regulamento, não terá o reembolso do valor da inscrição, já que a organização
preparará a estrutura em função do número de atletas.
f. Devolução do dinheiro ou repasse de inscrição para outra prova ou para outro atleta,
somente até (15) quinze dias que antecede a prova.
g. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer material extraviado ou
danificado dentro ou fora da área de competição.
h. Para o atleta subir ao pódio de premiação, deverá estar devidamente uniformizado ou
com a vestimenta que utilizou durante a prova, não podendo, em qualquer hipótese se
apresentar com o tórax nu ou portando objetos inadequados. Se o atleta não estiver presente
para receber a sua premiação, deverá indicar alguém para receber em seu lugar informando
previamente a organização. A organização não guardará os troféus e as medalhas não retiradas
no momento da premiação.
i. Durante o pódio de premiação, o atleta somente poderá divulgar seus patrocinadores
através de sua vestimenta (exemplo: boné, camiseta, calção, calça, tênis, agasalhos, todos estes
em modelos comuns). Fica proibida a utilização de cartazes e banners que não sejam os dos
patrocinadores no pódio. Manifestações dessa natureza somente com autorização prévia da
organização. O não cumprimento desse item resultará em desclassificação do atleta, bem como
a devolução da premiação recebida. Será autorizada a utilização de bandeiras dos municípios,
estados e país, conforme a legislação especifica.
j. O atleta que pular as grades de isolamento será desclassificado e estará sujeito à
penalidade administrativa.
k. O atleta que cortar percurso será desclassificado e estará sujeito a punição
administrativa pela comissão organizadora.
l. As provas serão realizadas com qualquer condição climática, desde que não coloque
em risco a segurança dos participantes. Decisão e condição que serão julgadas pelos
coordenadores gerais da prova.
m. No caso de abandono da prova, por qualquer razão, o atleta deve informar a
organização da prova, para sua própria segurança.
n. A participação nas provas está aberta a atletas de ambos os sexos.
o. A idade mínima para participação será de 16 anos.
p. O resultado oficial será divulgado no site www.ticketagora.com em até 48 horas do
término da prova.
q. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (exemplo: desacatar

os fiscais, staffs e/ou organizadores do evento entre outros).
r. A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local
da prova, e recursos necessários para os primeiros socorros.
s. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a
documentação do atleta para fins de comprovação da idade do mesmo.
t. Por este instrumento, o atleta cede todos os direitos de utilização de minha imagem
(inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser
auferidas com materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão de tv, clipes,
reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a
qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser
implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas
pela organização e/ou seus parceiros comerciais.
u. Serão utilizados banheiros do 16º BPM como apoio para os atletas.
v. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e
recursos que advirem, os quais deverão ser apresentados formalmente por escrito, até 20
minutos após a divulgação do resultado.
w. Para as Seções do 16º BPM:
- A P/1 para organizar escalas como apoio para o evento;
- A P/4 para auxiliar com meios logísticos para o evento;
- A P/3 para elaborar Nota de Serviço do evento;
- A P/5 para auxiliar na divulgação e marketing do evento;
- Ao Oficial CPU para coordenar com o efetivo disponível o policiamento a
realização do evento.
x. O evento poderá contar com patrocínios, os quais serão gerenciados pela Comissão
da Corrida, com ciência e autorização do comando da OPM, devendo após 30 dias após o
evento ser emitido uma Prestação de Contas, sendo que os valores residuais de patrocínios
serão revertidos para projeto junto ao Lar dos Idosos de Guarapuava.
y. O Valores arrecadados nas inscrições também serão aplicados no pagamento de
patrocinadores.
z. O telefone de contato do evento serão 42-3626-7000, 42-99967-6973 e 42-988653712 e o e-mail será o 16bpm-p1@pm.pr.gov.br.
aa. Os

leites doados na

retirada dos

kits serão encaminhados para entidades

assistenciais estabelecidas pelo comando do 16º BPM.

Guarapuava, 24 de julho de 2019.

Comissão Organizadora:

Cap QOPM Jakson Aquiles Busnello, RG 6.174.652-8
2º Ten. QOPM Gabriel Chaves, RG 10.297.261-9
2º Ten. QOPM Carlos Gustavo de Lima Dias, RG 9.374.273-7
1º Sgt. QPMG1-0 Antonio Gutubir, RG 5.137.827-0
Sd. QPMG1-0 Sonia Antonovicz Vicentin, RG 9.745.868-5
Sd. QPMG1-0 Roselia Denechevicz, RG 8.274.947-0

