REGULAMENTO
A Corrida Noturna Fazenda Park Nigth Run, é um evento destinado ao público
Infantil e adulto, a partir dos 3 anos de idade, o evento será realizado no dia 21
de setembro de 2019 a partir das 17Hs, tem como objetivo promover o interesse
pela prática esportiva desde a tenra idade.
As categorias serão definidas pelo ano de nascimento sendo a categoria casal a
partir dos 15 anos de idade, esta informação a categoria e a kids a sua distancia,
conforme no descritivo das categorias no regulamento.
1 - Dados do Evento
Organização: será pela empresa Assessocor Assessoria Esportiva ME, com sede
na Rua Joinvile, 2334, Sala 5, São Pedro – São José dos Pinhais/Pr, CNPJ:
170786830001/00
Local do Evento: Endereço: R. Santos, 100 - Estados, Fazenda Rio Grande - PR,
83830-136
Data: 21/09/2019 (Sábado)
Largadas
Corrida Kids: 17:00hs
Corrida Adulto: 19:00Hs
2- Categorias do Evento
Categoria Casal
Para este Evento será considerado o casal do sexo masculino e o outro do Sexo
Feminino, com idade a partir de 15 anos
Premiação até o 3º Colocado
O Tempo dos atletas serão somados (não sendo necessário correr juntos) nesta
soma quem fizer o menor tempo será considerado o casal campeão.
Categoria 7Km
Haverá Premiação Geral para os três Primeiros atletas Geral Masculino e Feminino
e na Faixa para os três Primeiros em ambos os Sexos.
Obs: Será Considerado o Ano de Nascimento do Participante para critérios de
premiação.
15-19
20-29

30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Categoria Kids (Participação)
Valor Único de R$ 20,00
3 - Distâncias e Categorias Kids
Serão aceitas inscrições para o evento crianças nascidas de acordo com
a Tabela abaixo
Categoria

Distância

F/M-(3-4 anos)

100MTS

F/M-(5-6 anos)

200MTS

F/M (7-8 anos)

400MTS

F/M (910Anos)

600MTS

F/M (1112Anos)

800MTS

F/M (1314Anos)

1000MTS

Ano de Nascimento Idade em 2019
2016

3

2015

4

2014

5

2013

6

2012

7

2011

8

2010

9

2009

10

2008

11

2007

12

2006

13

2005

14

4- Inscrições
As inscrições para a corrida kids serão feitas via internet www.assessocor.online
ou em plataformas contratadas, para a realização da inscrição partir do dia
02/08/2018 e serão divididas em 3 lotes de acordo com as datas abaixo:
Lote 1 – Até 31 de Agosto de 2019
Lote 2 – de 01 a 10 de setembro de 2019
Lote 3 – de 11 a 18 de Setembro de 2019 ou até atingir o limite técnico pelo
evento

Os lotes serão encerrados após o esgotamento das inscrições disponíveis em
cada um
Não haverá de inscrições no dia do Evento.
5 – Valores das Inscrições por Lotes
1º Lote R$49,90 Kit Completo
1º Lote R$34,90 Kit Simples
2º Lote R$54,90 Kit Completo
2º Lote R$39,90 Kit Simples
3º Lote R$44,90 Kit Simples
6- Opções de Kits
Haverá duas Opções disponíveis de Kits (Completo e Simples)
Kit Completo:
- Camiseta em Tecido Poliamida
- Sacolinha Esportiva
- Chip Descartável
- Numeral de Peito
- Brindes Oferecidos Por patrocinadores
- Medalha de Participação (Pós prova)
- Hidratação pós Evento
- Frutas de época pós o evento
Kit Simples
- Chip Descartável
- Numeral de Peito
- Medalha de Participação ( Pós prova)
- Hidratação pós Evento
- Frutas de época pós o evento
7- PREMIAÇÃO

Todos os atletas regularmente inscritos receberão no final de sua participação
na prova, uma medalha alusiva ao evento e os 3 Primeiros atletas classificados
em suas respectivas categorias, receberão um Troféu
8 - Entrega dos Kits de Corrida
A Entrega de Kits, será realizada no dia do Evento das 14 as 18:30Hs
NÃO RETIRADA DO KIT – Não serão entregues kits de corrida no dia e nem
após o Evento, o atleta não terá direito a estorno do valor da compra.
Solicitamos as seguintes Observações
- Conferencia de dados da Inscrição descrita no envelope
– não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
- os dados fornecidos é de inteira responsabilidade do adulto
9- Considerações Gerais
Ao participar da Fazenda Park Nigth Run, os Participantes assumem a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceitam totalmente o regulamento
da prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu
estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes
da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
Recomendamos a que todos deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica
para realização da prova, pois a Organização não se responsabilizará pela saúde
dos mesmos.
10- Organização e Contatos
A Organização é da Empresa Assessocor Assessoria Esportiva com apoio da
Decatlhon Torres Curitiva
Contato: assessoria@assessocor.online
Edson Bortolaci
CREF: 017928-G/PR

