
 

 
 

1. EVENTO 
  
O evento 3ª Corre Frontin tem a finalidade de estimular a prática desportiva 
como elemento da promoção da saúde. Serão beneficiados diretamente 300 
adultos praticantes de corrida de rua de ambos os sexos, com idade a partir de 
18 anos e 220 crianças de todas as idades. 
  
2. ORGANIZAÇÃO 
  
A 3ª Corre Frontin é uma realização da Prefeitura Municipal de Paulo 
Frontin e da Equipe Corre Frontin. 
  
3. PROVA 
  
O evento será realizado nos dia 14 de dezembro de 2019 (sábado), com 
largada e chegada na Praça Central. 
 
Horário da largada dos ADULTOS: 18h30min 
Horário de Largada das CRIANÇAS: 17h00min 
 
Composição do kit dos adultos: 

• (1) Camiseta do evento; 
• (1) Número de peito; 
• (1) Chip descartável de cronometragem; 
• (1) Adesivo; 
• (1) Barra de cereal; 
• Possíveis brindes dos patrocinadores; 

 
O tempo máximo para concluir a prova será de 01h00min. Após este tempo, a 
organização não se responsabilizará pelos atletas no percurso. 
  
A Organização da Prova não se responsabilizará por acidentes, atendimento 
médico, hidratação e premiação para os corredores não inscritos na prova. 
  
4. ENTREGA DE KITS 
  
Data: 14/12/2019 
Local: Praça Central 
Horário: 14h00min às 17h30min 
 
A retirada de kits deverá ser feita individualmente. O inscrito deverá apresentar 
a carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento original. 
  



 

 
 
Retirada de kits por terceiros mediante apresentação de documentação original 
e confirmação de inscrição. 
  
5. CRONOMETRAGEM 
  
A aferição dos tempos dos corredores da 3ª Corre Frontin será realizada pelo 
sistema chip (cronometragem eletrônica) e por árbitros para a Classificação 
Geral Masculino e Feminino e corrida Kids. 
  
6. INSCRIÇÕES 
  
DOS ADULTOS: Poderão ser feitas a partir do dia 2 de Outubro a 11 de 
dezembro de 2019 (ou até atingir as vagas), através do site: 
WWW.TICKETAGORA.COM.BR 
· Valor da inscrição adulta: R$ 35,00 + taxa; 
 
DAS CRIANÇAS: · Inscrições para a Categoria Infantil serão GRATUITAS, e 
deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE na Secretaria de Educação de  
Paulo Frontin  a partir de 17 de NOVEMBRO DE 2019. 
 
Tel: (42) 3543 1151 com Lurdes 

* As inscrições das categorias infantis serão limitadas em 220 crianças. 

*Aos atletas das categorias infantis que cruzarem a linha de chegada será 

oferecido brindes, além de concorrer a premiação descrita abaixo. 

  
A organização poderá prorrogar o prazo para a inscrição e até permitir 
inscrições para o EVENTO no local de entrega de kits, caso não tenha sido 
atingido o número máximo de inscritos, a seu critério. 
  
**A inscrição é INTRANSFERÍVEL** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ticketagora.com.br/


 

 
 
7. PREMIAÇÃO – 5km (ADULTOS) 
 
  
GERAL MASCULINO E FEMININO: 

Classificação 
(Geral) 

Premiação 
(Feminino e Masculino) 

1° Lugar R$ 500,00 + Troféu + brinde 

2° Lugar R$400,00 + Troféu + brinde 

3° Lugar R$300,00 + Troféu + brinde 

4° Lugar R$200,00 + Troféu + brinde 

5° Lugar R$100,00 + Troféu + brinde 

 
 
Obs.: Os Atletas classificados na categoria Geral não terão direito a 
premiação nas Categorias.·.  
 
 
PREMIAÇÃO DAS CATEGORIAS: 
   

CATEGORIAS 
Masc/Fem 

PREMIAÇÃO 
Masc/Fem 

18 a 24 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

25 a 29 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

30 a 34 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

35 a 39 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

40 a 44 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

45 a 49 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

50 a 54 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

55 a 59 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

60 a 64 anos 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

65 anos acima 1ºlugar R$50,00 + Troféu + brinde - 2º a 5º medalha 

 
· A aferição do tempo será pelo tempo bruto/ordem de passagem para o Geral. 
· Para as categorias o tempo será aferido através do tempo liquido. 
 



 

 
 

CATEGORIA KIDS (Feminino e Masculino):  
 

CATEGORIAS 
 

DISTÂNCIA NASCIDOS PREMIAÇÃO 

0 a 4 anos 50 m 
2015, 2016 e 

2017 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

5 e 6 anos 100 m 2013 e 2014 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

7 e 8 anos 200 m 2011 e 2012 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

9 e 10 anos 200 m 2009 e 2010 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

11 e 12 anos 300 m 2007 e 2008 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

13 e 14 anos 600 m 2005 e 2006 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

15 a 17 anos 1.000 m 
2002,2003 e 

2004 
1º lugar Troféu + R$30,00 + brinde 

2º a 5º medalha 

 

** Para efeito de classificação nas categorias ADULTOS E KIDS valerá o ano 

de nascimento do atleta. 

Haverá um brinde para as crianças que cruzarem a linha de chegada. 
 
PERCURSO 
  
-O percurso terá o total de 5 km (aferido pelo GPS) para Categoria Adulta 
Principal (mesmo percurso que 2018); 
-Já o percurso Infantil será de 50 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600m e 1000 m em 

linha reta, podendo nas categorias 50m, 100m e 200m ser duas baterias 

(classificatória e final) dependendo do número de inscritos para essas 

metragens. 
 
  
ESTRUTURA GERAL DA PROVA 
 
Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos: 
  
Postos de água: Km 2,5 – Chegada. 
  
Haverá banheiros na largada e chegada, ambulâncias no percurso e chegada. 
 
Haverá frutas, água oferecidos aos atletas no final do percurso; 
 



 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os corredores deverão, obrigatoriamente, usar uniformes adequados à prática 
esportiva, não sendo permitido correr sem camiseta. 
 
A Organização da Prova não se responsabiliza por qualquer acidente que 
venha a ocorrer com os participantes ANTES, DURANTE e APÓS a Corrida, 
sendo que todas as medidas serão tomadas para a segurança dos atletas. 
 
Durante a corrida, o atleta deverá manter-se, exclusivamente na pista 
determinada e divulgada pela organização. 
 
No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização 
da Prova, a Organização reserva o direito de transferir a Prova, medidas essas 
que serão tomadas no dia do evento. 
 
Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta, será 
passível de desclassificação da Prova. 
 
Para segurança dos atletas e melhor organização da prova, fica proibida a 
participação de qualquer tipo de animal junto ao atleta/corredor. 
 
O atleta inscrito na 3ª Corre Frontin - AUTORIZA a utilização de sua imagem, 
que passa fazer parte integrante deste Regulamento, para ser veiculado e/ou 
utilizado em propagandas, divulgações e promoções da Organização por 
tempo indeterminado. A presente autorização de uso abrange, exclusivamente, 
a concessão de uso da imagem para fins aqui estabelecidos, por qualquer 
forma de utilização e/ou de reprodução, deverá ser previamente autorizada. 
 
A qualquer momento a Organização da prova poderá alterar este regulamento. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da Prova. 
 
 

 
Realização: 

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin e Equipe Corre Frontin; 
 
 

Informações: 

Telefone/WhatsApp: (42) 99917-6098 com Professora Taty; 

 

 


