
REGULAMENTO 

CORRIDA DE RUA  – 5k. 

DATA:  27/03/2022 

LARGADA E CHEGADA: Praça Brasil Japão – Bandeirantes – Paraná 

Endereço: Avenida Bandeirantes 

Bandeirantes – Paraná   86360-000 - Brasil 

DISTÂNCIA: 5 Km – Corrida. 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

LOTE 1: 26% OFF + camiseta - R$55,50 

LOTE 2: 22% OFF + camiseta - R$58,50 

LOTE 3: 13% OFF + camiseta - R$65,25 

LOTE 4:  R$75,00 

PRAZO DE INSCRIÇÕES: 20/03/2022 ou Até LIMITE DE 300 
PARTICIPANTES. 

RETIRADA DOS KITS: Sábado dia 26/03/2022 da 15 as 18 local da prova – 
domingo dia 27/03/2022 das 5:30 a 6:45 no dia e local da Prova. 

 

REGULAMENTO 

1 - A PROVA 

1.1. CORRIDA DE RUA 5km , doravante denominada EVENTO, será realizada 
no 27/03/2022, Praça Brasil Japão – Bandeirantes – Paraná. 
1.1. Deste EVENTO fazem parte as seguintes MODALIDADES: 
a. A CORRIDA na distância de 5 km. 

 
1.2. A LARGADA e CHEGADA da CORRIDA  será realizada as 7:00 do dia 
27/03/2022 Praça Brasil Japão – Bandeirantes – Paraná 

 
1.3. O EVENTO realizar-se-á com qualquer condição climática. 



2 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS 

2.1 - A COMPETIÇÃO será disputada em duas CATEGORIAS: Geral e faixa 
etária de 5 em 5 anos na CORRIDA. 

2.2.1 - FAIXAS ETÁRIAS (MASCULINO E FEMININO) 

2.2.2 - FAIXAS ETÁRIAS DA MODALIDADE CORRIDA 5K (MASCULINO E 
FEMININO). Premiação do 1° ao 5° colocado. 

*De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade 
MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) 
anos 

Até 18 anos (nascidos até 2004) 

19 a 24 anos (nascidos no ano de 1998 a 2003) 

25 a 29 anos (nascidos no ano de 1993 a 1997) 

30 a 34 anos (nascidos no ano de 1988 a 1992) 

35 a 39 anos (nascidos no ano de 1983 a 1987) 

40 a 44 anos (nascidos no ano de 1978 a 1982) 

45 a 49 anos (nascidos no ano de 1973 a 1977) 

50 a 54 anos (nascidos no ano de 1968 a 1972) 

55 a 59 anos (nascidos no ano de 1963 a 1967) 

60 anos acima (nascidos antes de 1962) 

2.3 - A idade a ser considerada é aquela que o atleta terá no dia 31 de 
Dezembro de 2022. 

2.4 - A participação do ATLETA no EVENTO é individual, ou seja, não poderá 
revezar a participação com outro atleta. 

 
2.5 - O ATLETA  

O competidor inscrito, automaticamente, estará assumindo a responsabilidade 
por livre e espontânea vontade e atesta que se encontra sem sintomas que 
caracterizem a doença covid19 como dor no corpo, febre, tosse seca, cansaço, 
perda de paladar ou olfato e assume que é conhecedor de seu estado de 
saúde e capacidade atlética, e que treinou adequadamente para o evento. 

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO 

3.1 - PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

Se o atleta for menor de 18 anos será necessária autorização por escrito do pai 
ou responsável, 



3.2 - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade 
pelos dados fornecidos, ACEITA TOTALMENTE O REGULAMENTO, assume 
as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do EVENTO. 
3.3 - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de 
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão 
ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, Internet e 
qualquer mídia em qualquer tempo. 

 
3.4 - SEGURANÇA 

A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 
staff para a orientação dos participantes. 

3.5 - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus 
PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor 
correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ATLETAS no 
EVENTO, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a 
participação do EVENTO. 

3.6 -A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 
APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou 
danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

 
3.7 - Qualquer reclamação sobre o resultado EXTRA OFICIAL da competição 
deverá ser feita, por escrito, à ORGANIZAÇÃO, em até 30 dias após a primeira 
publicação do resultado. 

3.8 - Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o EVENTO 
por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de 
força maior. 

3.9 - O ATLETA assume que participa deste EVENTO por livre e espontânea 
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, 
REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu nome e de seus sucessores. 

 
3.10 - Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e 
intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para 
outro ATLETA, bem como reembolso de qualquer valor gasto em função da 
realização da inscrição. 

3.11 - Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e 
autoriza aos ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, 



REALIZADORES E PARCEIROS, para que a qualquer tempo enviem em seu 
nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

4 - REGRAS GERAIS DA CORRIDA 

4.1 - É obrigatório o uso do NÚMERO DE PEITO, sendo que qualquer 
mutilação de tal número implicará na desclassificação do ATLETA. 

4.2 - O chip fornecido pela ORGANIZAÇÃO é descartável e deverá ser 
amarrado no cordão do tênis, sendo sua correta utilização de responsabilidade 
do atleta. 

4.3 - O EVENTO terá duração máxima de 1h:30min, sendo a área da linha de 
Chegada e seus equipamentos/ serviços desligados/ desativados após este 
período. 

4.4 - O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto 
do percurso, poderá ser convidado a retirar-se da competição, finalizando a 
prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais 
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor. 

4.5 - O ATLETA deverá observar o trajeto ou percurso balizado para a prova, 
não sendo permitido qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo 
de vantagem ou corte do percurso indicado. 

5 - KIT DE PARTICIPAÇÃO - COMPOSIÇÃO E RETIRADA 

5.1 - O Kit de participação de evento, vinculado a inscrição (pré-prova) é 
composto de: 

- Número de Peito (participação) de uso obrigatório. 
- Chip de cronometragem, de uso obrigatório. 
- camiseta para os primeiros 150 inscritos 

5.3 - O kit de participação de evento, vinculado ao término da prova (pós-prova) 
é composto de: 

- Medalha promocional e personalizada do EVENTO, 
- Água e Frutas. 

5.4 - O chip de cronometragem é oferecido pela ORGANIZAÇÃO ao ATLETA é 
descartável e poderá ser trocado, ao fim da prova, pelo kit pós prova. 

5.4.1 - Por se tratarem de equipamentos eletrônicos de transmissão de dados, 
os chips podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, 
ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e Realizadores do fornecimento dos mesmos. 

5.4.2 - Poderá a ORGANIZAÇÃO receber e/ou solicitar informações aos 
participantes para que auxiliem na correção de eventuais problemas no 



fornecimento dos resultados, sem tempo definido e obrigatoriedade para estas 
correções dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de 
realização do evento. 

5.5 –SERÁ OFERTADA CAMISETA ALUSIVA AO EVENTO para os 
primeiros 150 inscritos 

6-INSCRIÇÕES E PRAZOS 

6.1 - Poderão ser realizadas até o 20/03/2022 ou atingir o limite de 300 atletas: 

6.2 - Não serão permitidas trocas de inscrições no dia do evento. 

6.2 - Não serão aceitas inscrições após a data prevista ou limite estabelecido 
ser atingido, em hipótese alguma. 

6.3 - A ORGANIZAÇÃO  

Em caso de cancelamento da prova por motivos de força maior (morte, 
acidente, condições meteorológicas, decretos e determinações governamentais 
para não realização do evento), os organizadores estarão isentos de qualquer 
tipo de indenização que não seja a devolução da taxa de inscrição. poderá a 
qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 
número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades 
técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

7 - CLASSIFICAÇÃO 

7.1 - A classificação dos ATLETAS na prova de será definida conforme sua 
colocação (tempo / ordem de chegada) e será publicado no site de inscrição da 
corrida. Não está autorizada a divulgação integral ou parcial dos resultados 
através de outros meios sem a prévia autorização da organização. 

8 - PREMIAÇÃO 

8.1 - Todos os participantes receberão medalhas de participação, que estarão 
no kit pós prova. 

8.2 - Serão oferecidos troféus aos 5 (cinco) primeiros colocados do GERAL 
MASCULINO e GERAL FEMININO. 

8.2.1- Os troféus somente serão entregues no momento da premiação, não 
sendo garantida a entrega em outras ocasiões. 

8.3 - Serão oferecidos troféus aos 5 (cinco) primeiros colocados de cada 
categoria MASCULINO e FEMININO. 

 


