
1ª CORRIDA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PAIÇANDU 

 

REGULAMENTO: 

REALIZAÇÃO ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PAIÇANDU (ACIP)                   

CNPJ 74.1494.635/0001-07 - RUA ONÊSIO FRANCISCO DE FARIAS - N. 741           

TELEFONES: (44) 3244-2211  - (44) 99910-7315 

APOIO: Prefeitura Municipal e Secretaria de Esporte de Paiçandu; Polícia Militar do Paraná. 

1- DATA / LOCAL / HORÁRIO / LARGADA: Data: 07 de Novembro de 2021 (Domingo). Local: 

Centro de Eventos de Paiçandu -Rua Graça Aranha, 86, Horário da Largada 08:00hs 

Masculino e Feminino. Ocorrerá apenas 01 (uma) largada para atletas masculinos e 

femininos, não havendo pelotão de elite.  

2- PERCURSO: O percurso será um trajeto de 5 km, pelas ruas da cidade de Paiçandu, 

devidamente sinalizada, para ambas categorias (Masculino e Feminino).  

3- POSTOS DE ÁGUA: Largada / 2,5 km / chegada – 5 km.   

4- CONTROLE DA PROVA: O controle de tempo da prova será através do número e chip de 

cronometragem eletrônica, que deverão estar devidamente posicionados no peito do 

atleta. 

5- PREMIAÇÃO: Troféus masculino e feminino do 1º ao 3º colocado por categoria de faixa 

etária.  

6- PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS: Masculino e Feminino 1º lugar: troféu 2º lugar: troféu 3º 

lugar: troféu Categorias - 20 a 29 anos. Categorias - 30 a 39 anos. Categorias - 40 a 49 

anos. Categorias - 50 a 59 anos. Categorias – 60 anos acima. Categoria morador: Serão 

premiados com dois troféus sendo um masculino e um feminino os melhores atletas da 

cidade de Paiçandu, classificação tempo liquido, para concorrer a esta categoria deverão 

residir no município a mais de seis meses e indicar no ato da inscrição a cidade de 

Paiçandu.  

7- MEDALHAS: Receberão medalhas todos os participantes inscritos que completarem a 

prova.  

8- CLASSIFICAÇÃO: Serão classificados somente os que concluírem o percurso. O controle de 

tempo da prova será através do chip de cronometragem.  

9- ASSUNTOS GERAIS: (A) - Ao se inscrever para a 1ª CORRIDA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER 

DE PAIÇANDU , o Atleta assume toda a responsabilidade, se declarando gozar de plena 

saúde e ter treinado adequadamente para uma corrida, isentando os organizadores e 



patrocinadores de quaisquer responsabilidades em caso de acidentes ou lesões; (B) - Os 

organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que, por ventura, o atleta 

venha sofrer ou causar durante o período de realização do evento; (C) - Será 

disponibilizado atendimento médico ambulatorial aos participantes, os quais se assumirão 

saudáveis quando do ato da inscrição; (D) - Os organizadores não se comprometerão com 

alojamento, guarda volumes, alimentação e quaisquer outras despesas efetuadas pelos 

inscritos; (E) - Todos os assuntos técnicos e omissos neste regulamento serão resolvidos 

pelos organizadores da prova; (F) - No ato da inscrição, o atleta autoriza o realizador do 

evento a utilizar-se de todas e quaisquer imagens de sua participação na prova, sem ônus 

algum aos realizadores; (G) - Ao participar da  , 1ª CORRIDA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER 

DE PAIÇANDU o Atleta se declara conhecedor do Regulamento, não podendo alegar 

desconhecimento das normas apresentadas; (H) - O atleta que não for registrado nos 

pontos de cronometragem será desclassificado;  

10- INSCRIÇÕES: Limite técnico de 300 inscrições. Valor das inscrições será de: R$50,00 

(cinquenta reais) + taxas do site para o primeiro lote de 100 inscritos, e R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais) + taxas do site para o segundo lote de 200 inscritos. Pagamento 

será por boleto bancário, PIX, cartão de credito, debito e PicPay, não serão aceitos 

parcelamento, e deverão ser feitas até às 23h59min horas do dia 01 de novembro de 

2021, ou em data anterior a esta, o limite técnico serão de 300 (trezentos) inscrições. A 

não efetivação do pagamento no prazo estipulado no boleto, cancelara automaticamente 

a inscrição e abrira a vaga. As inscrições serão realizadas somente pela internet, Pelo site: 

https://www.ticketagora.com.br  -  OBS: (A) - Não serão aceitas inscrições por telefone, 

ou fora do prazo. (B) - Não serão aceitas inscrições no dia da prova. (C) - A 1ª CORRIDA DE 

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PAIÇANDU é considerada uma competição de abrangência 

Estadual, não sendo realizada premiação especial para atletas estrangeiros. (D) – Em caso 

de desistência não haverá devolução da taxa de inscrição, mas será possível a troca de 

atleta com apresentação de documentos de identidade; a troca poderá ser solicitada após 

o encerramento das inscrições no dia 01 de Novembro de 2021, exclusivamente pelo 

e-mail: fernandoalexfernandes@yahoo.com.br. Obs.: não serão aceitas trocas de inscrição 

no dia do evento. 

11- Informações: Fone(44) 99911-4958 Fernando Alex Fernandes diretor geral do evento.  

12- A inscrição deverá ser preenchida por completo: A participação está aberta a atletas de 

ambos os sexos, maiores de 18 anos; que concorrerão na categoria faixa etária 20/29 

anos, conforme determinações da Secretaria Municipal de Esportes. 

13- RETIRADA DO KIT ATLETA: Local da entrega de kits será definido e divulgado na semana 

anterior ao evento. Os atletas de outros Municípios e Estados poderão retirar os kits até as 

07:00hs; ou seja 1 hora antes da largada. Obs.: O chip e número de cronometragem serão 

entregues mediante apresentação de um documento oficial com foto (onde conste a data 

de nascimento). A retirada do chip e número feita por terceiros poderá ser retirada 

https://www.ticketagora.com.br/
mailto:fernandoalexfernandes@yahoo.com.br


mediante apresentação de documento oficial com foto, original ou fotocópia, do 

participante inscrito. Não serão aceitas trocas de inscrição no dia do evento. Depois da 

retirada do Número e Chip, o atleta deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à 

equipe de apoio antes de deixar o recinto. O atleta que trocar o chip e/ou o número com 

outro atleta será automaticamente desclassificado da prova. 

14- CHIP DE CRONOMETRAGEM: O chip de cronometragem será fornecido pela organização 

da prova e está fichado na parte de traz do número de peito. 

 

15- ATENDIMENTO MÉDICO: A organização do evento disponibiliza o atendimento médico no 

local da prova (médico, enfermeiros, ambulâncias), para os primeiros socorros em caso de 

acidentes que possam ocorrer com os participantes. Caso seja necessário o atendimento 

hospitalar e medicamentoso, os custos serão de responsabilidade do participante. 

16- REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES: Serão fornecidas aos participantes fruta e água, a fim de 

repor alguns nutrientes que foram perdidos durante a realização da prova.  

17- DISPOSIÇÕES GERAIS: Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos 

que por ventura o atleta inscrito ou não, venha sofrer ou causar antes, durante e após o 

evento. Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do 

percurso conforme orientação dos fiscais. A organização da prova reserva-se ao direito 

exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens oficiais da prova, com imagens dos 

participantes. A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não 

coloque em risco a segurança dos participantes. A decisão caberá à coordenação geral do 

evento, após julgamento da condição climática. Atletas não inscritos e que estiverem sem 

o numeral, não passarão pelo funil de chegada. Os organizadores não se comprometerão 

com alimentação e quaisquer outras despesas efetuadas pelos inscritos. 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. Qualquer atitude antidesportiva julgada 

pela organização do evento desclassificará o atleta da prova. O número de identificação é 

pessoal e intransferível, de uso obrigatório. Qualquer danificação do número, que 

prejudique sua identificação poderá implicar a desclassificação do atleta (confira seu 

número e não troque com ninguém). A organização recomenda que não sejam levados 

objetos de valor para a prova. Os assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão 

resolvidos pelos organizadores da Prova. A cronometragem e chip a cargo da empresa 

contratada, sendo que o Departamento de Esportes fica isento de qualquer 

responsabilidade vinda de problemas com o sistema. Comissão Organizador. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERMO DO RESPONSABILIDADE  DA 1ª CORRIDA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PAIÇANDU. 

 

Eu_______________________________________________________ 

 

RG_________________________CPF________________________________ 

Declaro para os devidos fins que me encontro em boa forma física e apto a participar do evento 

acima citado, será realizado no dia 07 de Novembro de 2021, domingo, na Cidade de Paiçandu - 

PR, . Declaro e eximo a , seus dirigentes e prepostos, de toda e qualquer espécie de 

responsabilidade, seja de qualquer natureza, no caso de eventuais danos que possam ocorrer no 

evento, na referida prova, a qualquer tempo. Fica a promotora ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 

PAIÇANDU - ACIP , ainda, autorizada a usar seu nome e imagem, gratuitamente, para fins de ampla 

divulgação do evento por qualquer meio utilizado pela mídia em geral.               

PAIÇANDU , 07 de NOVEMBRO de 2021.  

 

Assinatura do atleta. _____________________________ . IMPRIMA, ASSINE E APRESENTE NO DIA 

DA RETIRADA DO KIT ESTE TERMO. APRESENTAÇÃO DESTE TERMO É INDISPENSÁVEL PARA 

PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 


