
CIRCUITO   OFF ROAD  DE PARANAVAI  

REGULAMENTO 

  

1   ORGANIZAÇÃO   

           O CIRCUITO OFF ROAD DE PARANAVAI é uma promoção e realização da  

SPEED TRAINING ASSESSORIA ESPORTIVA  

 

2 - LOCAL, DATA E HORARIO. 

 

 O  CIRCUITO OFF ROAD  DE PARANAVAI, será realizado no PARQUE DE EXPOSIÇAO 

DE PARANAVAI, no dia 10 de abril de 2022  com largada as 8:00 horas da manhã,   

com percurso de 6 km  

 

3 – INSCRIÇÕES  E VALORES  

     Os corredores(as) deverão se inscrever –se exclusivamente no endereço eletrônico do site: 

EUCORRO.COM , Em caso de desistência não haverá devolução da taxa de inscrição,   

       Os valores serão R$ 33,00  + TAXA DO SITE  (MEDALHA) 

                                      R$ 48,00 + TAXA DO SITE  (MEDALHA + CAMISETA DE POLIAMIDA)  

 

As inscrições encerram as 23:00 horas do dia 11 DE ABRIL de abril de 2022 ou até atingir o 

limite técnico de 200 participantes.  

4 – PERCURSO. 

O percurso de 6 km será totalmente 100% em trilha, com obstáculos de pneus, lama, 

penhasco, rios, areia, mata, trilha, pontes, paredões de escalada, em um ambiente 

exclusivamente com a natureza  

 

 

 



5 – CATEGORIAS e TROFEUS  

             Todos que completarem a prova receberão uma medalha de participação.  

          Haverá uma categoria ELITE, essa categoria elite concorrera a TROFEUS, sendo os 

05 primeiros no geral masculino e os 05 primeiros no geral feminino, na qual iremos 

diferenciar com um número de cor diferente dos demais, essa categoria de ELITE 

largara todos juntos ao mesmo tempo  

           

a) Ao participar deste 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, seguro e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do 

EVENTO.  

b) O ATLETA inscrito se declara apto (saudável) a participar da prova e está ciente de 

que devem consultar antecipadamente médico e professor de Educação Física, 

especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.  

c) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua 

participação neste evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através 

de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos. 

 d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, 

devendo portar o número de peito. 

 e) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser  

feita, por escrito à comissão organizadora da Corrida, até 30 minutos após sua 

divulgação. 

 

6 - ENTREGA DE  NUMERAÇÃO   

             A entrega da NUMERAÇÃO no peito será feita 30 minutos antes da largada, que 

está prevista para 8:00 horas da manhã no parque de exposição de Paranavaí.  

 

  

 

     

  



 

7 - CONTROLE DA PROVA. 

 

          O controle  da prova  será feito por dezenas de acadêmicos de educação física que 

ficaram nas estacoes e pontos determinas pela organização , a fim de orientar os corredores , 

o percurso será totalmente demarcado com bandeiras para melhor orientação dos 

participantes 

 

 08 - REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES.  

Serão fornecidas aos participantes  após a corrida fruta e água, a fim de repor alguns 

nutrientes que foram perdidos durante a realização da prova..  , durante o percurso 

teremos  02 pontos de distribuição de agua   

 

    DISPOSIÇÕES GERAIS  

 A comissão organizadora do CIRCUITO OFF ROAD DE PARANAVAI    bem como seus 

PATROCINADORES, APOIADORES e REALIZADORES, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na Corrida, a terceiros ou outros 

participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

 A comissão organizadora recomenda aos atletas rigorosa avaliação médica no período 

que antecede a competição.  

 No dia da competição, bem como na véspera, o atleta deverá alimentar-se de algo 

leve e estar bem hidratado.  

 Os participantes deverão chegar ao local da largada com, pelo menos, uma hora de 

antecedência.  

 Durante o percurso o atleta deverá seguir as orientações e sinais dos fiscais e guardas 

de trânsito.  

A Comissão Organizadora disponibilizará ambulâncias no local da largada, da chegada 

e ao longo do percurso, preparadas para prestar os primeiros socorros.  

 Os atendimentos de emergência serão efetuados em rede pública. .  

 A ORGANIZAÇÃO não recomenda que sejam deixados valores e equipamentos no 

Guarda-Volumes tais como; dinheiro, cheques, cartões, relógios, celulares, roupas, 

acessórios de valor (pulseiras, brincos, etc.), dentre outros.  



    

 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como de seus 

PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a 

materiais, equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos ATLETAS, que venham a ser 

extraviados durante a sua participação no EVENTO.  

 O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar, 

para alcançar qualquer tipo de vantagem.  

 A Organização poderá, a qualquer tempo suspender, prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades / 

disponibilidades técnicas-estruturais sem aviso prévio. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

LEANDRO LOPES 44 9 9890 4883  

( DIRETOR TECNICO )  

  

  


