
 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

REGULAMENTO OFICIAL 

4ª Corrida Noturna Unimed Cascavel 

 

Vem aí a Corrida Noturna Unimed Cascavel! 

 

A 4ª Corrida Noturna Unimed Cascavel é um movimento, com ela podemos concretizar 

o propósito de “cuidar” da Unimed, inspirando mudanças efetivas de hábitos entre os 

participantes. Nesta 4ª edição da Corrida Noturna Unimed Cascavel, nosso plano é 

cuidar de você, para você correr sempre. Contamos com percursos de 3K, 6K, 12K e 

corrida kids para você e toda sua família. 

 

Contamos com sua participação e energia para fazer juntos uma grande festa!  

Correr sempre, esse é o plano e venha pra #CorridaUnimed! 

 

 

  Informações Gerais 
 

Realização: Unimed Cascavel 
Organização: Global Vita Sports 

Apresentação: Pedal Bruto; 

Patrocínio: Beal; Laboratório Álvaro; Sanepar; Seguros Unimed; Sicred; SOS Unimed; 

Uniprime. 

Promoção: Tv Tarobá; Tarobá FM 95.7; Tarobá News; 

Data: 08 De dezembro De 2018. 

Local De Largada: Em Frente Prefeitura - Rua Paraná, 5000 - Centro 

Hora Largada:  

 

Os ATLETAS farão a LARGADA em pelotões específicos distintos entre si, nos seguintes 

horários abaixo: 

 

1. 20h25 - Largada Cadeirante, 

2. 20h30 - Largada Corrida de 6K e 12K. 

3. 20h35 - Largada Corrida de 3K. 

 

Distâncias: 12K; 6K; 3K e Kids Run. 

Limite de Corrida: 1.100 Atletas. 

https://www.google.com.br/maps/place/R.+Paran%C3%A1,+5000+-+Centro,+Cascavel+-+PR,+85810-011/data=!4m2!3m1!1s0x94f3d6a9fe64ba91:0xb5583e29f378f8fb?sa=X&ved=2ahUKEwj7z-rD36HdAhXKEpAKHWqxAVQQ8gEwAHoECAUQAQ


 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

 

  1. Tempo Limite: 

 

• Limite De Conclusão: 2h  

Após este horário, o tráfego de veículos é liberado e a organização não se res-

ponsabilizará por acidentes com atletas que estiverem no percurso, conforme 

solicitação do departamento de trânsito de Cascavel. 

 

• Cronometragem: O sistema de cronometragem será encerrado às 22h30, os atletas 

que terminarem a prova depois do horário mencionado não terão seu tempo contabili-

zado. 

 

 

  2. Inscrições: 

 

2.1. Percursos: 12K, 6K e 3K. 

 

Lote Promocional: de 01/10/2018 a 11/10/2018 

 

Beneficiários Unimed: Valor R$45,00  

Beneficiário Unimed Maior De 60: Valor R$ 37,50  

Medico Cooperado Unimed: Valor R$ 45,00  

Público Geral: Valor R$75,00  

Maiores de 60: Valor R$37,50  
*Sobre  todos os valores incide a taxa de conveniência no valor de R$4,00. 

 

Primeiro Lote: de 12/10/2018 a 30/11/2018 

 

Beneficiários Unimed: Valor R$55,00  

Beneficiário Unimed Maior De 60: Valor R$ 42,50  

Medico Cooperado Unimed: Valor R$ 55,00  

Público Geral: Valor R$85,00  

Maiores de 60: Valor R$42,50  
*Sobre  todos os valores incide a taxa de conveniência no valor de R$4,00. 

 

Semana do Evento: de 01/12/2018 a 04/12/2018 às 17:00 horas 

 

Beneficiários Unimed: Valor R$65,00  



 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

Beneficiário Unimed Maior De 60: Valor R$ 47,50  

Medico Cooperado Unimed: Valor R$ 65,00  

Público Geral: Valor R$95,00  

Maiores de 60: Valor R$47,50  

*Sobre  todos os valores incide a taxa de conveniência no valor de R$5,00. 

 

2.2. Benefícios: 

 

A inscrição para a prova dá direito ao kit do atleta, apoio médico, hidratação, chip de 

cronometragem, uso das instalações na arena do evento e seguro contra acidentes 

pessoais no dia da prova. 

 

O desconto de 50% para atletas maiores de 60 anos, inclusive os beneficiários Unimed, 

incide sobre o valor máximo da inscrição conforme o lote. 

 

O desconto de 50% para ACD´S (atletas com deficiência), inclusive os beneficiários Uni-

med, incide sobre o valor máximo da inscrição conforme o lote.  

 

Kids Run: Limitada Para 60 Crianças 

Largada: 19:00 horas 

Local: Arena do Evento 

 

A inscrição é gratuita e deve ser feita com antecedência pela plataforma Ticket Agora; 

caso os pais tenham interesse, contaremos com 60 camisetas para serem comercializa-

das presencialmente na entrega de kits e dia da prova. Serão distribuídas 60 medalhas 

as crianças que participarem da atividade Kids Run. A Inscrição não garante a cami-

seta, esse item será vendido por R$30,00 na entrega de Kit. 

 

2.3. Período: 

 

Até dia 04 de dezembro, ou até quando for preenchido o limite máximo de 1100 atle-

tas inscritos. Boletos somente até o dia 29/11/2018. 

 

2.4. Local De Inscrições: 

 

Site Corrida Unimed Cascavel e Ticket Agora. 

 

https://www.corridaunimed.com.br/
https://ticketagora.com.br/


 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

Período: as inscrições pela Internet encerram-se dia 04/12/2018, ou quando esgota-

rem as 1100 vagas; 

Dúvidas: pelo e-mail corridaunimed@globalvita.com.br ou pelos telefones:  

Global Vita | (41) 3057-4846 Whatsapp Global Vita | 41 9 9161-0267 

 

Cartão: o beneficiário Unimed deverá inserir o número do seu cartão Unimed no ato 

da inscrição; 

Menores: Não é permitida a inscrição de atletas menores de 18 anos no percurso de 

12K. Para atletas com 16 e 17 anos, somente com autorização escrita dos pais ou por 

um responsável. Para o percurso de 6K e 3K a idade mínima permitida é de 16 anos; 

Devolução: Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência - a ins-

crição é de caráter pessoal e intransferível e só poderá ser realizada das maneiras dis-

ponibilizadas pela organização, sendo que é de total responsabilidade do atleta o pre-

enchimento correto de todos os campos da inscrição; 

Cronometragem: A organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta 

que inserir os dados errados na ficha de cadastro para inscrição; 

Fraude: Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outros atletas serão sus-

pensos das provas organizadas pela Unimed Cascavel por 24 meses, e poderão sofrer 

as medidas legais por falsidade ideológica.  

 

Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara en-

contrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para correr a 4° Corrida No-

turna Unimed Cascavel. 

 

2.5. Assessorias e Grupos de Corrida: 

 

Para assessorias e grupos de corrida, será concedido um desconto de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da inscrição por participante no lote vigente, válido até 05/11/18, 

não cumulativo com qualquer promoção ou outras ações de benefícios vinculadas à 

prova. (*não inclui desconto na taxa de conveniência) 

 

Passo A Passo E Dúvidas: 

 

Passo 1: responsável pela assessoria entra em contato com a Global Vita pelo e-mail 

corridaunimed@globalvita.com.br ou pelo WhatsApp Global Vita | 41 9 9161-0267, so-

licitando a planilha modelo para envio dos dados dos atletas confirmados; 

Passo 2: responderemos o seu pedido com a planilha padrão para cadastramento dos 

atletas e os dados bancários para o pagamento; 

mailto:corridaunimed@globalvita.com.br
mailto:corridaunimed@globalvita.com.br


 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

Passo 3: Após cadastramento dos atletas, enviar e-mail para              

corridaunimed@globalvita.com.br com a planilha e a confirmação de pagamento; 

Passo 4: Após confirmação do pagamento, responderemos seu e-mail com a confirma-

ção das inscrições e devidas orientações; 

*prazo de até 48 horas úteis para retorno da nossa equipe.  

 *Inscrições para grupos e assessorias somente até o dia 05/11. 

 

 

  3. Cronometragem: 

 

A classificação da 4° Corrida Noturna Unimed Cascavel será realizada através do sis-

tema chip (cronometragem eletrônica) conforme determina o regulamento da IAAF no 

seu art. 240, por tempo bruto e liquido, sendo que a premiação das categorias apre-

sentadas será baseada no tempo bruto; 

 

O chip será descartável (não sendo necessária sua devolução). É importante ressaltar 

que para a retirada da medalha, ao chegar, o atleta deverá destacar o vale medalha do 

número de peito e trocar pela sua medalha. Em hipótese alguma será entregue meda-

lha para atletas sem o respectivo vale, mesmo que o chip ainda esteja no tênis. 

 

 

  4.  Premiação Com Troféu Para: 

 

Corrida 12K:   

 

1° a 5° Lugar Geral Masculino e Feminino; 

1° a 3° Lugar Beneficiários Unimed Masculino e Feminino. 

 

1º a 3º Lugar Masculino nas Seguintes Categorias:  

18/24 anos | 25/34 anos | 35/44 anos | 45/54 anos | 55/64 anos | 65+ 

 

1º a 3º Lugar Feminino nas Seguintes Categorias: 

18/24 anos | 25/34 anos | 35/44 anos | 45/54 anos | 55/64 anos | 65+ 

 

1º a 3º Lugar Geral Masculino Cadeirante; 

1º a 3º Lugar Geral Feminino Cadeirante. 

 

Corrida 6K:   

mailto:corridaunimed@globalvita.com.br


 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

 

1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

1° a 3° lugar beneficiários Unimed masculino e feminino. 

 

1º a 3º Lugar Masculino nas Seguintes Categorias:  

18/24 anos | 25/34 anos | 35/44 anos | 45/54 anos | 55/64 anos | 65+ 

 

1º a 3º Lugar Feminino nas Seguintes Categorias: 

18/24 anos | 25/34 anos | 35/44 anos | 45/54 anos | 55/64 anos | 65+ 

. 

*A prova de 3K não consta com premiação. 

 

Todos os atletas da corrida que terminarem a prova dentro do prazo de 2h receberá 

medalha de participação. 

 

A cerimônia de premiação será realizada na arena do evento, 60 minutos após a che-

gada do primeiro colocado ou após a chegada dos premiados do percurso 6K e 12K. 

 

*Não serão entregues troféus em outra data.  

 

 

  5. Kit Do Atleta: 

 

O kit de todos os atletas deverá ser retirado nos dias 07 e 08 de Dezembro: 

 

Local De Entrega: Dia 7 – Unimed | Rua Barão do Cerro Azul, 594 – Centro, Cascavel 

(das 10h às 19h00). 

Local de entrega: Dia 8 – Unimed | Rua Barão do Cerro Azul, 594 – Centro, Cascavel 

(das 9h às 15h00). 

 

Identidade: para a retirada do kit o atleta deverá apresentar seu protocolo de inscri-

ção e/ou identidade com foto. O beneficiário Unimed deverá apresentar o  cartão da 

Unimed. 

https://www.google.com.br/maps/place/R.+Bar%C3%A3o+do+Cerro+Azul,+594+-+Centro,+Cascavel+-+PR,+85810-971/data=!4m2!3m1!1s0x94f3d46a7cee8c45:0x32e124c5d74d0283?sa=X&ved=2ahUKEwiyjbng7aHdAhWBDZAKHT-MBjIQ8gEwAHoECAQQAQ
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Bar%C3%A3o+do+Cerro+Azul,+594+-+Centro,+Cascavel+-+PR,+85810-971/data=!4m2!3m1!1s0x94f3d46a7cee8c45:0x32e124c5d74d0283?sa=X&ved=2ahUKEwiyjbng7aHdAhWBDZAKHT-MBjIQ8gEwAHoECAQQAQ


 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

 

Kit Atleta: o kit é composto por número de peito do atleta, chip, camiseta, kit Led Run, 

Copo Fit e possíveis brindes oferecidos pelos patrocinadores; 

Data Limite: não será entregue nenhum material após às 15h00 do dia 08 de dezem-

bro; 

Tamanhos: a organização estará disponibilizando camisetas nos tamanhos: M Baby 

Look, P Unissex, M Unissex, G Unissex e GG Unissex em quantidades limitadas, garanta 

a sua fazendo sua inscrição com antecedência. 

Documentos: Colaboradores e Médicos Cooperados da Unimed devem apresentar do-

cumento de identidade com foto; 

Entregar o Termo de responsabilidade assinado; 

O beneficiário Unimed deverá apresentar o cartão da Unimed; 

 

 

  6. Hidratação: 

 

A 4° Corrida Noturna Unimed Cascavel contará com três opções de percursos para o 

participante escolher. Os pontos de hidratação estarão dispostos da seguinte forma: 

 

• Corrida 12K: K2; K4; K6; K8, K10 e Chegada. 

• Corrida 6K: K2, K4 e Chegada. 

• Corrida 3K: K1,5  e Chegada. 

 

 

  7. Quanto ao Percurso da Prova: 

 



 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

A via de trânsito utilizada para o percurso dos atletas será compartilhada, deixando 

uma via para carros e outra para os participantes da 4° Corrida Noturna Unimed Cas-

cavel. Independente do controle do trânsito e da via, para a sua segurança, os atletas 

deverão manter-se sempre do lado indicado da pista conforme orientação dos staffs 

de trânsito. A não obediência poderá colocar em risco sua segurança e desclassificação 

da prova.  

 

 

  8. Informações Técnicas, Números E Fiscalização: 

 

Número de Peito: o uso é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na parte frontal 

da camiseta, sem obstruir a logomarca do patrocinador e da prova; 

Chip: a colocação do chip de forma correta é obrigatória, caso o participante não obe-

deça ao manual de colocação, a organização não se responsabiliza pela cronometra-

gem do atleta na prova; 

Fiscalização: a prova terá fiscais de percurso, portanto, qualquer irregularidade, será 

passível de desclassificação; 

Disponibilidades: Serão disponibilizados aos atletas, ambulâncias, sanitários químicos, 

guarda volume, água potável e brindes dos patrocinadores; 

Desclassificação: O atleta que cruzar a linha de chegada sem camiseta será desclassifi-

cado. 

 

 

  9. Apoio Médico: 

 

Assistência: Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso 

e chegada da prova e seguro contra acidentes; 

Atendimento: O atendimento médico de emergência dar-se-á no Hospital Policlínica, 

em Cascavel, bem como UTI móvel de plantão, ou outra unidade de saúde por solicita-

ção do atleta ou responsável. 

 

 

  10. Seguro Do Atleta: 

 

Os atletas oficialmente inscritos na 4° Corrida Noturna Unimed Cascavel, em qualquer 

distância, estarão cobertos por um seguro contra acidentes pessoais graves, válido so-

mente para o dia da prova. O seguro se inicia a partir do momento da largada da prova 



 
  

                                                                              
 
                                                                 

 

inscrita pelo atleta até o momento da chegada do atleta no determinado percurso, 

dentro do tempo estipulado de duas horas após a largada; 

 

• Este seguro não cobre doenças pré-existentes; 

 

• O não preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em renúncia 

ao direito de uso do seguro; 

 

• R$ 5.000,00 mil para danos médicos, hospitalares e odontológicos; 

 

• Se o atleta tiver que ser internado, as despesas serão por conta do atleta, podendo o 

atleta e/ou responsável optar por qualquer hospital de sua escolha. 

 

 

  11. Observações Finais: 

 

• No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas nesse 

regulamento; 

 

• A prova será realizada no caso de chuva, porém em caso de condições climáticas extre-

mas e atípicas, fica a critério da organização o prosseguimento do evento, de forma a 

preservar a segurança dos atletas; 

 

• A organização/realização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as 

fotos e filmagens oficiais da prova; 

 

• Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova; 

 

• A organização não se responsabiliza por hospedagem e alimentação de nenhum atleta. 

 

• A organização da prova  reserva-se do direito de atualizar  e modificar  este regula-

mento conforme achar necessário. 

 

Diretor Técnico – Professor  Tadeu Natálio – Cref/PR: 4285/GPR 

 

REGULAMENTO VERSÃO V – 01/10/2018 


