
Regulamento 

O 4º Desafio Volta ao Cristo será organizado pela Secretária Municipal de Esportes
de União da Vitória/PR, e apoio da Associação de Corredores de Rua do Vale do Iguaçu,
responsável da coordenação técnica, homologação e arbitragem do evento.

I- LOCAL DA LARGADA E CHEGADA 
Frente ao Estádio Antiocho Pereira – Centro de UNIÃO DA VITÓRIA- PR

DATA 27/03/2022

II - PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
8h45 – Aquecimento
9h00 – Largada da Corrida
10h30- Início da Premiação

III - PERCURSO DA CORRIDA
Art.1º- A Prova será de 7.000 metros

a 4 km de asfalto plano
b 1.500m de subida

IV - Inscrições
Art.2º – As inscrições serão pelo site Ticket Agora, informações (42) 99994.5380.
Obs: para fins de inscrição vale a data do nascimento.

V - Taxa de Inscrição:
1º lote R$60,00 + taxa site (até 31/12/2021
2º lote R$70,00 + taxa site (de 01/01/2022 até 31/01/2022)
3ºlote R$ 80,00 + taxa do site (de 01/02/2022 até 14/03/2022)

a) Não haverá inscrição fora do site ou no dia da prova.
b) A inscrição é de caráter individual e intransferível p/ outro atleta.
c)Todos os atletas com inscrição confirmada na prova recebem: 

➢ Número de peito; 
➢ Chip; e 
➢ Camiseta. 

d) Corrida será controlada por fiscais.



e) A chegada será pelo sistema de chip. 

VI - Categorias:
Art.  3º – somente poderão se inscrever na CORRIDA 4º DESAFIO VOLTA AO CRISTO
atletas que tiverem idade de 15 anos, completos até o dia 31/12/2021
– A prova será realizada nas categorias, masculino e feminino, conforme abaixo:
Masculino e Feminino 7.300m: 

➢ 15/19, 
➢ 20/24, 
➢ 25/29, 
➢ 30/34, 
➢ 35/39, 
➢ 40/44, 
➢ 45/49, 
➢ 50/54, 
➢ 55/59, 
➢ 60/64, 
➢ 65/69 e 
➢ 70  anos acima.

VII - Premiação classificação Geral:
Classificação Geral Masc/Fem Premiação

1º Lugar
Troféu + 
R$500,00

2º Lugar
Troféu + 
R$ 400,00

3º Lugar
Troféu + 
R$300,00 

4º Lugar
Troféu + 
R$200,00

5º Lugar
Troféu + 
R$100,00 

Premiação nas categorias:
Classificação nas categorias –Masc. e Fem. Premiação
1º Lugar Troféu
2º Lugar Troféu
3º Lugar Troféu
4º Lugar Troféu
5º Lugar Troféu

Premiação Especial:
➢ Maior Equipe – Troféu;
➢ Maior Idade (atleta com maior idade participante do Desafio) masculino e feminino

– Troféu.
 

Art.  4º – Expirado o prazo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) será desativado o
esquema de segurança e infraestrutura do percurso, e liberado o trânsito nas vias do
percurso.

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.5º – Não será permitido ao atleta correr sem número na camisa.



Art.6º – Atletas sem o número de peito e senha serão impedidos de passar pelo funil de
chegada e receber medalha de participação, serão considerados pipoca.
Art.7º – O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá
ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade ou atitude
anti-desportiva cometida por atleta, será passível de desclassificação.
Art. 8º – Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado
com calçado e camiseta.
Art. 9º – As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a
direção da prova.
Art.  10º  –  As  premiações  serão  entregues  somente  no  dia  do  evento  e  horário
programado. Caso não seja retirado, não nos responsabilizamos pelo envio.
Art.  11º  –  A  Corrida  acontecerá  com  quaisquer  condições  climáticas,  podendo  ser
cancelada caso algo venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.
Art. 12º – Ao proceder à inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento,
como também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização
de qualquer responsabilidade.
Art.13º – Haverá um posto de entrega de número de peito no dia 26 e 27 até 15 minutos
antes da largada. Local: Estádio Municipal Antiocho Pereira.

Art. 14º – Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.

União da Vitória, 29 de Novembro de 2021


