
REGULAMENTO KAVERA RUN 2019 

 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 

Para efeitos de premiação, será levado em consideração o sexo dos participantes. Masculino e 
Feminino. A idade não será levada em consideração como critério de premiação. 

Haverá duas categorias, competitiva e diversão, porém, os kits e premiação (medalhas) somente 
serão entregues aos inscritos na categoria competitiva. 

Serão entregues medalhas aos atletas que completarem suas provas. 

O evento tem um percurso único de 1,5km. 

Horário de Largada: A partir das 10h, com baterias de 10 pessoas. 

As largadas da prova serão realizadas a cada 5 minutos (de acordo com a ordem de chegada e 

marcação no local). 

Punições: Em caso de não realização do obstáculo, haverá uma penalidade, onde o participante 
deverá realizar um número específico de BURPEES, flexões de braço, abdominais ou polichinelos. 

 

CONTROLE DA PROVA 

A apuração da prova será através do sistema chip retornável no caso de inscritos na categoria 
competitiva. 

É obrigatória a devolução do chip ao final da corrida e, caso isso não aconteça, será cobrada uma 
taxa de R$80,00 do participante. No final da prova os atletas deverão trocar o chip pela medalha de 
participação. 

O chip da prova deverá ser usado obrigatoriamente no tornozelo. A utilização inadequada do chip 
pelo(a) atleta acarreta a não marcação de tempo, isentando a comissão organizadora na divulgação 
dos resultados. 

Os atletas desistentes durante a prova deverão devolver o chip para os organizadores que estiverem 
no percurso e ou enviarem para o endereço: 7ª CIA IND da PM de Arapongas/PR, na Rua Perdiz do 
Mar, n. 85, Arapongas/PR. 

O atleta que não for registrado no ponto de cronometragem será desclassificado. 

 NORMAS GERAIS 

É obrigatório o uso do número de corrida em local visível na parte de trás da camiseta do atleta. Este 
número é intransferível e não pode sofrer qualquer tipo de alteração, como ser cortado ou dobrado, 
sob pena do atleta ser desclassificado da prova. 



Todos os participantes deixam claro que gozam do mais perfeito estado de saúde, eximindo a 
comissão organizadora da prova, bem como os patrocinadores de quaisquer responsabilidades. 

 Todos os participantes deixam claro que tem consciência das características da prova, envolvendo 
obstáculos de nível de dificuldade avançado. 

Todos os atletas participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido pela comissão 
organizadora da prova com penalidade de desclassificação do atleta que não o fizer. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

André Felipe Paixão: (43) 9.9927-4048 

Sargento Franco: (43) 3274-6264 

 

TERMOS DE USO 

Disputo esta prova por minha livre e espontânea vontade, isentando os Organizadores e as Empresas 
envolvidas no evento de quaisquer responsabilidades, em meu nome e de meus herdeiros. Declaro 
que estou liberado por meu médico de participar da competição e que estou devidamente treinado 
para a prova. 

Declaro ainda que estou ciente de que o valor pago pela minha inscrição não será devolvido em caso 
de não participação no evento. 

Estou ciente de que a Ticket Agora pode cobrar um valor denominado Taxa de Administração pela 
minha inscrição e que esta foi devidamente exibida no processo. 

Autorizo a utilização de fotografias, filmes ou outra gravação contendo imagens de minha 
participação neste evento em qualquer mídia seja impressa ou eletrônica, incluindo Internet, sem 
qualquer contraprestação financeira e/ou de qualquer outro cunho. 

Autorizo também a Ticket Agora e seus parceiros a me enviarem e-mails, SMS ou outra mensagem, 
desde que estejam completamente voltados para o segmento esportivo. 

Ao realizar a inscrição para um terceiro, declaro que tenho a devida autorização do participante e me 
responsabilizo integralmente pela legitimidade dos dados inseridos. Declaro também que o atleta em 
questão está devidamente informado sobre o regulamento do evento. 

Estou completamente de concordo com o REGULAMENTO do Evento. 

IMPORTANTE - Eu, como atleta inscrito, declaro estar ciente de que A TICKET AGORA é um serviço de 
inscrições on-line e não tem qualquer responsabilidade sobre o que possa vir a ocorrer no evento. 
Isento a TICKET AGORA de qualquer responsabilidade sobre itens ofertados e não cumpridos pelos 
organizadores dos eventos aqui cadastrados, assim como de eventuais reembolsos de valores pagos 
à organização. Faço isso em meu nome e de meus herdeiros. 


