
 

REGULAMENTO DA 1ª Corrida e Caminhada do Sol 

 

A 1ª Corrida e Caminhada do Sol, será disputada na cidade de PONTA GROSSA/PR, 
no dia 27 De Janeiro de 2017, a partir das 20:00h, por pessoas de ambos os sexos, 
devidamente inscritos, com qualquer condição climática. 
  
- DATA: 27 DE Janeiro de 2017 (Domingo) - 20:00h 
- LOCAL DE LARGADA/CHEGADA: BRF – Uvaranas 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
- LARGADA 5KM: 20H00 
- LARGADA 10KM:20H05 
- LARGADA CAMINHADA: 20H10 
 
MODALIDADES / CATEGORIAS: 
  

Modalidades / Categorias: 

Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria, como 

as descritas a seguir: 

  

CORRIDA 10KM: 

- Masculino: 18/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 - 60/64 

– 65+ 

- Feminino: 18/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 - 60/64 

– 65+ 

 

CORRIDA 5KM: 

- Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 - 60/64 
– 65+ 
- Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 - 60/64 
– 65+ 
 

CADEIRANTE: 

- Categoria Única 

 

CAMINHADA 5KM: 
- Masculino e Feminino 

 

Para efeito das faixas etárias, valerá a idade em 31/12/2018. 

 



 

 

 

 

DISTANCIAS / PERCURSOS: 

  

- 10km: 2 voltas de 5km 

- 05km: 1 volta de 5km 

 

PREMIAÇÃO (TROFÉUS / MEDALHAS): 

  

Premia-se com: 

- Medalha de Participação Especial para todos os atletas que concluírem a prova; 

- Troféu Especial do 1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino na modalidade de 

10KM; 

- Troféu Especial do 1º ao 5º Lugar Geral Masculino e Feminino na modalidade de 

5KM; 

- Troféu do 1º ao 3º Lugar de cada faixa etária na modalidade de 5KM; 

- Troféu do 1º ao 3º Lugar de cada faixa etária na modalidade de 10KM. 

  

Não haverá premiação para caminhada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIT ATLETA / VALORES: 

 

O atleta poderá optar pelas formas de inscrições abaixo: 

 

Opção 1 – Kit Completo 

Inclui: 

- Camiseta Tecido Tecnológico (UV 50+ / EASY-CARE); 

- Regata; 

- Número de Peito;- Chip Eletrônico Descartável; 

- Alfinetes de Segurança; 

- Hidratação (Durante e Pós-prova); 

- Medalha de Participação Especial (Pós-prova); 

- Mais brindes de patrocinadores (se houverem). 

Valor: R$ 70,00 + taxa 

 
Opção 2 – Kit Caminhada 
 
 
- Camiseta Tecido Tecnológico (UV 50+ / EASY-CARE); 

- Hidratação (Durante e Pós-prova); 

- Medalha de Participação Especial (Pós-prova); 

- Mais brindes de patrocinadores (se houverem). 

 
Valor: R$ 50,00 + taxa  

 
 

 

 



 

 

 

INSCRIÇÕES: 

  

- INSCRIÇÕES: de 27/11 a 21/01 ou até atingir o número limite de atletas. (1.000 

atletas) 

  

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site 

www.ticketagora.com.br, não havendo outros postos de inscrição. 

  

A organização 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. 

  

- Desconto Especial para atletas com mais de 60 anos* (Desconto automático no 

momento de efetuar sua inscrição pela internet). 

* Na retirada do Kit Atleta será obrigatório a apresentação de um documento com foto 

original ou autenticado que apresente sua data de nascimento. 

  

 

ASSESSORIAS / GRUPOS / EQUIPES: 

  

- Desconto Especial por atleta (R$5,00 no Kit Completo) para assessorias, grupos e 

equipes acima de 10 atletas. 

- REALIZAR AS INSCRIÇÕES ONLINE DOS 10 PARTICIPANTES INICIAIS NO 

VALOR NORMAL EM UM ÚNICO PEDIDO E SOLICITAR ATUALIZAÇÃO DO 

BOLETO, COM O DESCONTO PARA: caio@ticketagora.com.br 

- Será disponibilizado espaço para as Assessorias/Equipes montarem suas estruturas 

a partir das 07h00 até as 8h30. 

  

RETIRADA DO KIT ATLETA: 

  

Local: Alex Ribeiro Bikes  

Rua Dr. Joaquim Paula Xavier, 334 – Jd America – Ponta Grossa 

  

- 26/01 (Sexta) – das 14h00 às 19h00 

- 27/01 (Sábado) – das 10h00 às 14h00 

- 27/01 (sábado) – das 18h00 às 19h30 (no local do evento - para atletas de outras 

localidades que não sejam de Ponta Grossa). 

 
 
 

 



 
 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 
As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de 
inscrição não será reembolsada.  
 
No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste 
regulamento e atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar da 
prova. 
 
Será colocada a disposição dos atletas inscritos guarda-volumes. 
 
 A organização não recomenda que sejam deixados objetos de valor no guarda-
volumes.  
 
A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-
volumes, uma vez que se trata de um serviço de cortesia.  
 
Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter dentro do percurso 
conforme orientação dos fiscais.  
 
A não obediência poderá levar á desclassificação do atleta. A prova será realizada 
com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a segurança dos 
atletas. Decisão e condição que será julgada pelos coordenadores gerais da prova.  
 
Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova.  
 
A organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local 
da prova, com ambulância e recursos necessários para os primeiros socorros. Caso 
seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão de 
responsabilidade do atleta.  
 
A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os 
atletas venham a sofrer, antes, durante, e após o evento.  
 
A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu 
término. Qualquer reclamação sobre o resultado extraoficial da competição deverá ser 
feita por escrito á organização em até 10 dias após a primeira publicação do resultado 
no site.  
 
 
A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e 
filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes. Os casos omissos serão 
resolvidos pela comissão organizadora da prova. 
 
 


