
REGULAMENTO GERAL - 2019 
DATA: 16/11/2019 (sábado) 
LOCAL: MATINHOS - PR 
HORÁRIO: 08horas00mim 
DISTÂNCIA: 5, 10 E 21KM +Duatlon de Revezamento 
IDADE MINIMA: 14 ANOS 
TEMPO DE CONCLUSÃO: 3 HORAS 
INSCRIÇÕES: 
VALOR: R$45,00 
 
In Jesus we Trust 
5º DESAFIO BOLA RUNNING – BEACH’S 
O Bola Running Beach´s em sua 5ª edição acontecerá em parceria ao evento “Circuito 
Quebra Coco 2019”, que consiste em um campeonato de surf amador e etapa do 
Campeonato Paranaense de Surf, que estará acontecendo nos dias, 15 e 16 de novembro 
de 2019 em Matinhos - PR. 
Tal corrida de rua, aliada ao evento de surf supramencionado atrairá atletas de todo e 
estado e promoverá os setores de turismo, esporte e lazer do Município de MATINHOS/PR, 
sendo de grande importância econômica e social para o Litoral Paranaense. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 
Corrida será realizada no dia 16 de Novembro de 2019 (sábado) 
Haverá várias atrações no fim de semana em que acontecerá a Prova, tais como: 
- Banda de Música ao vivo; 
- Campeonato de Surf 
- Pistas de Skate; 
- Recreação Infantil 
 
LOCAL E HORÁRIO DA LARGADA: 
Local: Praia Brava de Matinhos - PR  
Horário da largada: 08 horas (pontualmente) 
Os atletas devem comparecer ao local de largada com duas horas de antecedência para a 
retirada dos kits, concentração e aquecimento. 
 
PROGRAMAÇÃO 
. Retirada dos Kits: 6:00 as 7:30 horas 
. Alongamento e aquecimento: 07h30min 
. Largada: 8h00 (pontualmente) 
 
LOCAL DA LARGADA: 
Frente ao Sesc Caiobá 
Percurso : Em breve 
 
REGRAS GERAIS DUATLON DE REVEZAMENTO. 
 
• Este Duatlon de Revezamento é uma prova diferente com dificuldades moderada em 



terrenos variados (asfalto, paralelepípedos, saibro, areia). Para modalidade Montain Bike, 
que contará com percurso de 21 km, feito em duplas. Sendo que os 2 atletas deverão 
largar e terminar a prova juntos. 
OBS.: No revezamento teremos duplas: 
1) Masculino 
2) Feminino 
3) Misto 
• Será declarada vencedora a equipe que terminar o percurso de 21 km no menor tempo 
possível. Com liberdade total de revezamento, conforme planejamento de cada equipe. (não 
haverá ponto de transição, a dupla deverá correr e pedalar juntos) 
• Obrigatório uso de capacete quando estiver pedalando. 
• Serão premiados com 1 troféu as três primeiras equipes de cada categoria. 
 
VALOR DA PROVA DUATLON DE REVEZAMENTO: 
R$ 45,00 *valor individual. Somada a taxa de comodidade. 
 
Regulamento 
1. A PROVA 
1.1. A prova 5º BOLA RUNNING – BEACH , doravante denominada EVENTO será 
realizada no dia 16 de novembro de 2019, (sábado), MATINHOS Paraná com a distância 
de 5, 10 e 21 KM, e um Duatlon de Revezamento com largada Pontualmente as 08:00, 
podendo participar pessoas de ambos os sexos nas respectivas idades: 
5km: 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; mediante termo de 
responsabilidade assinado pelos pais. 
10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; mediante termo 
de responsabilidade assinado pelos pais. 
21km: 18 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; devidamente 
inscritas.. 
 Realização e organização Equipe Bola Running CWB com chancela da Prefeitura 
Municipal de Matinhos Paraná. 
 
1.2. Forma de Disputa: o atleta inscrito nas respectivas distâncias, 5, 10 e 21 KM deverá 
correr dentro do percurso sinalizado durante o trajeto. O atleta que não correr dentro do 
percurso determinado pela organização, terá seu número de peito anotado e será 
desclassificado da prova sem direito a premiação e divulgação do tempo. 
 
1.3. Tipo de piso: durante a prova os atletas correrão em tipos de piso variados, ou seja, 
paralelepípedo, asfalto, saibro, areia molhada, areia mole, água. 
 
1.4. É de direito exclusivo da REALIZADORA o usufruto das imagens do evento, bem como 
dos atletas participantes, para utilização em materiais promocionais, publicitários, de 
divulgação e de propaganda do evento, desde que não venham a denegrir ou causar 
prejuízos a imagem das pessoas e dos atletas participantes. 
 
1.5. Este REGULAMENTO faz parte integrante da FICHA DE INSCRIÇÃO 5º DESAFIO 
BOLA RUNNING - BEACH 2019, sendo que o atleta inscrito, na medida em que finaliza a 



sua ficha de inscrição, declara possuir total ciência do seu teor e conteúdo, declarando 
também estar de acordo, por livre e espontânea vontade, dos seus termos e condições, não 
cabendo a ele negar a existência deste REGULAMENTO, ou de qualquer norma ou 
condição nele constante. 
 
1.6. Este REGULAMENTO estará disponível desde a sua data de finalização, no fan page 
oficial do EVENTO (https:facebook.com/circuitoquebracoco), para toda e qualquer tipo de 
consulta. 
 
2. PARTICIPAÇÃO 
2.1. Participarão do evento somente atletas de ambos os sexos devidamente inscritos com 
idade 
5km: 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; mediante termo de 
responsabilidade assinado pelos pais. 
10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova; mediante termo 
de responsabilidade assinado pelos pais. 
21km: 18 (dezoito) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova 
 
2.2. Para este evento serão disponibilizadas um número limitado de vagas. Estas vagas 
poderão esgotar - se antes da data final determinada pela organização; 
 
2.3. Ao confirmar a sua participação neste evento, o atleta assume total responsabilidade 
pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, 
assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas 
necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante ou depois do evento; 
 
2.4. É de responsabilidade do atleta estar com sua saúde em perfeitas condições físicas, 
onde o mesmo assume que sua condição física é compatível para participar deste evento e 
está ciente de que a falta de treinamento poderá colocar em risco a sua própria vida; 
 
2.5. A organização disponibilizará apoio médico com ambulâncias para prestar o primeiro 
atendimento e eventuais remoções; 
 
2.6. Caso o atleta precise de internamento hospitalar, este ficará sob responsabilidade do 
atleta ou seu acompanhante, podendo o mesmo optar pelo local de atendimento. A 
organização não se responsabiliza por gastos de internação hospitalar; 
 
2.7. A organização estará disponibilizando guarda volumes no local da largada / chegada do 
evento. Não traga objetos de valor, a organização não se responsabiliza pelo extravio. 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1. Toda inscrição é pessoal e intransferível, sendo que depois de efetuada não poderá ser 
cancelada ou transferida, sem direito a reembolso. A inscrição para à prova dá direito ao kit 
do atleta (número de peito, chip e camiseta). 
 
3.2. Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outro atleta serão desclassificado 



da competição sem direito a retiradas do kit e ao reembolso e poderão sofrer processo 
judicial de falsidade ideológica. 
 
3.3. As inscrições poderão ser realizadas pela internet, pelo site www.tickteagora.com.br ou 
nos cultos de Quarta (a partir das 20h) e Domingo à noite (a partir das 19h) na Igreja Bola 
de Neve (Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 9853, Boqueirão, Curitiba/PR).  
Duvidas: 
bolarunningcwb@gmail.com 
 
3.4. As inscrições terão os seguintes valores: 
LOTE PROMOCIONAL: R$45,00 + taxas de comodidade até 13/11/2019. 
* ATENÇÃO 
As inscrições poderão encerrar-se antes das datas acima. 
 
3.5. As inscrições tem data final de encerramento no dia 13/11/2019, mas podendo encerrar 
- se tão logo seja atingido o limite de vagas. 
 
3.6. As inscrições pela internet poderão ser feitas, por cartão de crédito ou boleto bancário 
 
3.7. Em atenção ao estatuto do idoso, a organização disponibilizará aos atletas acima de 60 
anos, o desconto de 50% no valor das inscrições. 
 
3.8. Para retirada do kit o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição e/ou email 
de confirmação com documento com foto. A retirada por terceiros, somente com documento 
do atleta inscrito. Não serão entregues kits e chips após o evento. 
 
3.9 CATEGORIAS E PREMIAÇÃO 
4. Serão premiados os 3 primeiros atletas masculino e feminino geral nos 5, 10 e 21km nas 
respectivas faixa etária, somente para o 3 primeiro colocado masculino e feminino. Não 
haverá premiação em dinheiro. Poderá a critério da organização de dado algum brinde aos 
atletas premiados. 
• Troféus para os 3 primeiros colocados,(masculino e feminino) nos 5,10 e 21km,geral e 
para os 3 primeiros colocados em SUAS RESPECTIVAS FAIXAS ETÁRIA. 
*Atenção 
Premiação por faixa etária (Apenas para 5 e 10 km, masculino e feminino) 
 
4.2. As Faixas etária deste evento seguem assim distribuídas. (10 em 10 anos) nos 5 e 
10km, masculino e feminino. 14/23 anos, 24/33 anos, 34/43 anos, 44/53 anos, 54/63 anos 
acima (Masculino e Feminino) 
 
4.3. O sistema de apuração será por cronometragem eletrônica, transponder (chip 
eletrônico). A premiação geral será por tempo bruto nos 5, 10 e 21 km. 
 
4.4. Todos os atletas que terminarem a prova dentro do tempo limite, 3 horas, receberão 
medalha de participação. 
 



5. KIT DO ATLETA - RETIRADA 
5.1 A retirada do kit será realizada no local da prova, dia do evento 15/11/2019 das 10:00 
às 16:00 e 16/11/2019 das 6:00 às 7:30 horas, horários que antecede a largada; Mediante 
comprovante de pagamento ou e-mail de confirmação da prova com documento com foto. 
OBS: NÃO SERÃO ENTREGUES KITS E CHIP APÓS DIA DA PROVA. 
 
5.2 O KIT de participação do evento, vinculado à taxa de inscrição será composto de: 
• Número de peito e Chip de marcação eletrônica. 
• Camiseta do evento 
• Medalhas para todos que completarem a prova no tempo determinado. 
• Mesa de frutas pós prova. 
• Brindes oferecidos pelos patrocinadores, Se houver. 
ATENÇÃO! O uso adequado do chip é de responsabilidade do atleta. Fixar o chip no 
cadarço do tênis, qual deverá ser devolvida no final da prova, trocada pela medalha de 
participação. 
 
5.3 As camisetas serão disponibilizadas nos tamanhos P. M. G. GG, (tamanho unissex) em 
quantidades limitadas para cada tamanho, portanto antecipe a sua inscrição. 
Camisetas, sujeito a indisponibilidade de tamanho no ato da retirada. 
 
6. HIDRATAÇÃO 
6.1 Serão disponibilizados pontos de hidratação no percurso e na chegada. 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. Os casos especiais e omissos serão resolvidos pelos membros da REALIZADORA da 
5º BOLA RUNNING BEACH S RUN, os quais terão competência para dirimir todas as 
dúvidas, podendo analisar e deliberar com relação às soluções para os casos excepcionais; 
 
7.2. Faculta-se à REALIZADORA o direito de alterar, transferir ou cancelar a data prevista 
para a realização da prova, por razões justificadas e de boa-fé, por motivo de força maior ou 
caso fortuito, conforme determina o Artigo 393 Parágrafo Único do Código Civil Brasileiro; 
 
7.3. As alterações das presentes regras se houverem, serão em forma de adendo e 
entrarão em vigor na data de sua publicação; 
7.4. A organização se reserva ao direito de alterar itens do regulamento caso aja 
necessidade de adequar o desenvolvimento da prova; 
 
7.5. O 5º-DESAFIO BOLA RUNNING – BEACH’S RUN etapa Matinhos ocorrerá com 
qualquer condição climática. 
 
DÚVIDAS: 
Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à Comissão 
Organizadora, por meio dos seguintes contatos: 
William Mesquita (41) 99665 4401 
E-mail: bolarunningcwb@gmail.com 
facebook.com/BolaRunningcwb 



Referente às inscrições online: 
caio@tickteagora.com.br 
Curitiba, 05 de outubro de de 2019 
 


