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REGULAMENTO  

2º DESAFIO DO BOSQUE DE MARINGÁ 2017 

 

 

1.  A Prova 

1. PROVA, FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

1.1 A prova pedestre DESAFIO DO BOSQUE, doravante denominado EVENTO, será 

realizada no dia 15 de outubro de 2017 na cidade de Maringá – PR, com distâncias de 

3.300m, 6.600m e 13.200m, valores aproximados suscetíveis a variações de até 5%, por 

pessoas de ambos os sexos devidamente inscritas, doravante denominadas ATLETAS, 

independentemente da condição climática.  

OBSERVAÇÃO: O regulamento poderá ser atualizado de acordo com necessidades 

técnicas do evento, até o início da entrega dos kits.  

 

1.2 A organização do EVENTO é de responsabilidade da Performance Motora LTDA – 

ME, com coordenação técnica do Dr. Patrik Nazario (CREF: 023554-G/PR). 

 

2 O EVENTO E SUAS CATEGORIAS 

 

2.1 A evento é uma competição de pedestrianismo, podendo participar pessoas de ambos 

os sexos, devidamente inscritas, e serão divididas nas seguintes categorias:  

 

CATEGORIA IDADE 

A 18-24 anos 

B 25-29 anos 

C 30-34 anos 

D 35-39 anos 

E 40-44 anos 

F 45-49 anos 

G 50-54 anos 

H 55-59 anos 

  I 60 anos acima 

Obs.: Para cálculo da categoria, considerar a idade completa no dia 31/12/2017. 
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3 INSCRIÇÃO E VALORES 

 

3.1 As inscrições serão divididas em lotes, conforme valores a seguir: primeiro lote 

(promocional) R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos); segundo lote 

R$69,00 (sessenta e nove reais), terceiro lote R$75,00 (setenta e cinco reais) e quarto 

lote R$80,00 (oitenta reais). Haverá cobrança da taxa de comodidade. 

3.2 No momento da inscrição o atleta poderá optar por comprar o “PACOTE DE FOTOS 

DIGITAIS – Até 3 fotos no tamanho 10x15cm) do parceiro Disposição 

(www.disposicao.com.br), no valor de R$5,00 (cinco reais). Após o evento o atleta 

poderá escolher as fotos diretamente com o parceiro Disposição. 

3.2 As inscrições poderão ser efetivadas até às 23h59min horas do dia 17 de setembro de 

2017 ou quando atingir o limite técnico do evento, na fanpage do Desafio do Bosque 

(www.facebook.com/desafiodobosque) ou site (https://goo.gl/C6aVsQ), mediante o 

pagamento da taxa de inscrição, independentemente da distância da prova escolhida. O 

boleto para pagamento será gerado pelo site supracitado, e o pagamento deverá ser 

efetuado em até 2 dias úteis. A inscrição só será efetivada após a confirmação de 

pagamento do boleto. O ATLETA deve guardar o comprovante de pagamento, caso seja 

necessário comprovação de pagamento, no dia da retirada do kit.  

3.2 A categoria I (60 anos acima) tem 50% de desconto, de acordo com a lei nº10.741, 

de 2003, e devem comprovar sua condição na retirada do kit por meio de uma cópia de 

um documento com foto. 

3.3 Devido à utilização do chip de cronometragem, nenhuma inscrição será aceita 

após o horário e data supracitada. Informações por e-mail: 

contato@performancemotora.com.br.   

 

4 LARGADAS 

4.1 A largada, das três distâncias (13.200m, 6.600m e 3.300m), será realizada na Avenida 

Nobrega, em local a ser determinado pela organização, as 08h00min. O horário da largada 

poderá ser alterado pela organização por quaisquer motivos, principalmente aqueles 

ligados à segurança dos ATLETAS.  

4.2 Na largada, haverá preferência para os atletas que estarão competindo na distância de 

13.200m.  

 

5 PREMIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 Para fins de premiação e ranking, será computado o tempo líquido do ATLETA, 

obtido através do chip oferecido pelo sistema de cronometragem do EVENTO. 
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5.2 Na prova com distância de 3.300m (1 volta) haverá apenas medalha de 

participação para todos os concluintes.  

 

5.3 Nas provas de 6.600m (2 voltas) e 13.200m (4 voltas), haverá premiação com 

troféus para os 5 primeiros colocados na classificação geral (masculino e feminino). Nas 

categorias, haverá troféu para os 3 primeiros colocados e medalhão para o 4º e 5º 

colocados. 

 

5.4 Não haverá premiação dupla aos atletas. Os atletas que receberem premiação no 

geral não receberão premiação nas categorias, sendo chamado o próximo do ranking para 

composição do pódio na categoria. 

 

5.5 Todos os atletas que completarem o evento ganharão uma medalha de 

participação.  

 

6    CRONOMETRAGEM DA PROVA 

6.1 A apuração dos tempos dos ATLETAS nas três distâncias previstas da prova será 

realizada por meio do sistema de chip (cronometragem eletrônica). 

6.2 É de responsabilidade do ATLETA a correta colocação do chip, conforme instruções 

que serão repassadas no dia da retirada do kit. A não colocação correta do chip poderá 

acarretar em desclassificação do atleta.  

6.3 O atleta que não acessar o sensor no local da largada, ou nos pontos de controle, para 

registrar o chip, estará automaticamente desclassificado. 

6.4 Para que não haja suspeita de fraudes na classificação dos atletas, é responsabilidade 

do ATLETA passar pelo ponto de registro em cada volta do percurso de 13.200m, 6.600m 

e/ou na chegada do percursos. O ponto de registro será indicado no dia da retirada do kit 

e momentos antes da largada. Em caso de dúvidas, cabe ao ATLETA procurar algum 

membro da organização para maiores esclarecimentos, não sendo passível de 

contestações após a prova. 

6.5 A chegada da prova será filmada em vídeo HD, o qual poderá ser utilizado para 

apuração de possíveis casos suspeitos de fraudes e/ou irregularidades.  

6.6 Não será fornecida cópia do vídeo para nenhum participante. 

 

7.    RETIRADA DO CHIP E KIT 

7.1 Para a retirada do kit, o ATLETA deverá apresentar um documento oficial com foto 

que goze de fé pública (RG, CNH, certificado de reservista ou passaporte). Ainda, 

ATLETAS com direito à isenção da taxa de inscrição deverão comprovar seu benefício.  
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7.2 O uso do chip é obrigatório a todos os participantes da prova, em todas as distâncias, 

acarretando a desclassificação dos atletas que não o utilizar. O chip será descartável, 

excluindo a responsabilidade do atleta devolvê-lo ao final da prova. 

7.3 Os kits serão compostos por um chip descartável, um numeral a ser fixado no peito, 

uma camiseta (100% poliéster) comemorativa do EVENTO e uma medalha de 

participação. Os tamanhos das camisetas estão sujeitos à disponibilidade no momento da 

retirada do kit. 

 

8.    NORMAS GERAIS 

8.1 É obrigatório o uso do número de corrida em um local visível a frente do corpo do 

atleta e este número não poderá ser danificado nem alterado. 

8.2 O valor da inscrição não será devolvido em hipótese alguma; além disso, não haverá 

reembolso de equipamentos utilizado pelo atleta no evento, independentemente do 

motivo de seus danos ou extravios. Não será permitida a transferência da inscrição, sobre 

qualquer argumento, para outro evento e/ou participante, levando à automática 

desclassificação deste. 

8.3 O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, 

devendo estar apto e com boas condições de saúde. O participante, independentemente 

da categoria, isenta de toda e qualquer responsabilidade a comissão organizadora da 

prova, bem como os patrocinadores. 

8.4 Haverá assistência médica durante a largada, a chegada e o trajeto da prova e seguro 

atleta contra acidentes e fatalidades. 

8.5 Será penalizado com desclassificação o ATLETA que não obedecer ao percurso 

oficial da prova e as voltas pertinentes às distâncias (3.300m, 6.600m e 13.200m), 

estabelecidos pela comissão organizadora. 

8.6 A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizam por 

incidentes que venham a ocorrer com os atletas no decorrer do percurso. 

8.7 Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que venha a ser deferida com 

direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e /ou divulgação. 

8.8 A organização do evento não se responsabiliza por prejuízos causados pelo atleta 

inscrito no evento a terceiros ou a outros participantes, tendo este atleta que arcar com 

todo dano causado. 

 

9.    CANCELAMENTO DA PROVA E OUTROS 

9.1 O EVENTO poderá ser suspenso pelos organizadores por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ou por outros motivos considerados graves. 



 
PERFORMANCE MOTORA ESTUDIO ESPORTIVO LTDA – ME 

CNPJ 26.610.603/0001-07 

 
CNPJ 26.610.603/0001-07 Tel.: 44 99919.0013 

“Mais do que uma Assessoria... Uma Ciência” contato@performancemotora.com.br 

 

9.2 Qualquer atitude antidesportiva ou irregularidade cometida pelo participante levará à 

desclassificação do mesmo. 

9.3 A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 

O preenchimento incorreto da data de nascimento fará com que o atleta não apareça na 

relação de dados por categorias. 

9.4 É de total responsabilidade do participante as despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação ou quaisquer outras necessárias para a sua participação na prova antes, 

durante e depois da mesma. 

9.5 É proibido levar ou correr com animais domésticos. 

9.6 Haverá distribuição de água durante o percurso da prova, no mínimo a cada volta 

(3.300m), em lugares pré-estabelecidos pela organização e previamente divulgado.  

9.7 No ato da inscrição, o atleta estará concordando com todas as condições impostas pelo 

Regulamento. 

9.8 Os resultados do evento serão publicados no site www.chronomax.com.br. 

9.9 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. Qualquer 

reclamação sobre o resultado oficial da competição deverá ser feita por escrito em até 30 

minutos após término da prova.  

 

“Nossa missão é potencializar o desenvolvimento do Esporte no Brasil e oferecer aos atletas e 

participantes experiências estimulantes através de Eventos Esportivos” 

 

 

 

 

Prof. Patrik Nazario 
Doutor em Educação Física 
Professor Universitário e de Pós-Graduação 
CEO Performance Motora LTDA – ME 
Entusiasta dos Esportes de Endurance 

 

 


