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2ª CORRIDA Cavalaria - Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio.  
 
Prepare-se, vem aí a 2ªCorrida do Regimento de Policia Montada Coronel 
Dulcidio!  
 
A corrida da Cavalaria Coronel Dulcídio faz parte do Circuito de Corridas da 
Polícia Militar do Paraná, o primeiro circuito de corridas de rua da Polícia Militar 
do Brasil. 
 
A Cavalaria é um Regimento Polícia Montada da Polícia Militar do Paraná, que 
tem como principal função executar o Policiamento Montado, nos locais de 
acesso restrito, em parques públicos e em locais de grande movimentação de 
pessoas;  
 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

REALIZAÇÃO: PMPR e REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA CORONEL 
DULCÍDIO. 

ORGANIZAÇÃO: GLOBAL VITA SPORTS 

DATA: 24 de JUNHO de 2018. 

ARENA DE LARGADA E CHEGADA: SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ, 
RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1020  CAPÃO DA EMBUIA. 

HORA LARGADA: 7h00 da manhã 

DISTÂNCIAS: 10 km e 5 km 

LIMITE DE INSCRITOS: 2500 ATLETAS  
 
 

1. TEMPO LIMITE: 
 
LIMITE DE CONCLUSÃO: 1h30 
Após este horário, o tráfego de veículos é liberado e a organização não se 
responsabilizará por acidentes com atletas que ainda estiverem no percurso; 
 
CRONOMETRAGEM: 
O sistema de cronometragem será encerrado às 8h e 30min, os atletas que 
terminarem a prova depois do horário mencionado não terão seu tempo 
contabilizado. 
 
 
 

2. INSCRIÇÕES: 
 
2.1 . Percursos 5 KM, 10Km e Corrida Kids: 
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Kit Participação 

1º LOTE: Valor R$ 45,00 até 25/04/2018+ taxa de conveniência; 

2º LOTE: Valor R$ 50,00 até 19/06/2018+ taxa de conveniência; 

✓ Número de Peito; 

✓ Chip de cronometragem; 

✓ Brindes patrocinadores; 

✓ Medalha de conclusão.  

 

 

Kit Cavalaria:  

1º LOTE: Valor R$ 70,00 até 25/04/2018+ taxa de conveniência; 

2º LOTE: Valor R$ 75,00 até 19/06/2018+ taxa de conveniência; 

✓ Camiseta; 

✓ Chaveiro; 

✓ Número de Peito; 

✓ Chip de cronometragem; 

✓ Brindes patrocinadores; 

✓ Medalha de conclusão.  

 

Kit PMPR:  

1º LOTE: Valor R$ 90,00 até 25/04/2018+ taxa de conveniência; 

2º LOTE: Valor R$ 95,00 até 19/06/2018+ taxa de conveniência; 

✓ Camiseta; 

✓ Chaveiro; 

✓ Porta Celular; 

✓ Buff; 

✓ Número de Peito; 

✓ Chip de cronometragem; 

✓ Brindes patrocinadores; 

✓ Medalha de conclusão.  

 

*Inscritos na categoria Militar têm desconto de R$5,00  na Kit 
Participação ou R$10,00 no kit Cavalaria /kit PMPR. 

*A categoria Militares abrange as seguintes instituições; 

• Militares Estaduais (Policia Militar e Bombeiro Militar); 

• Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). 

* Militares da reserva não remunerada, não estão inclusos na categoria Militar. 
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 *Conforme Estatuto dos Militares Art 3°, os militares da reserva não remunerada não estão 

sujeitos ao regulamento. Isso porque os       militares da reserva não remunerada são 

considerados como civis, na interpretação do artigo 3°, do Estatuto dos Militares. 

 

Corrida Kids: 

Valor único: R$ 20,00 + taxa de  

Data: 24 de Junho de 2018 

Horário: 08:30 da manhã. 

Local: Arena da Largada e Chegada. 

Distância: 250 a 600 Metros 

• 4 a 6 anos  250 Metros 

• 7 a 8 anos  400 Metros 

• 9 a 12 anos  600 Metros 

 

* A corrida kids é exclusiva para crianças de 4 a 12 anos e limitada a 80 
inscrições. 

**O Kit da corrida kids contempla número de peito, serviços de 
alimentação/hidratação do pós prova, medalha de conclusão, acesso a todos os 
serviços e atividades da arena do evento, brindes dos patrocinadores e seguro 
contra acidentes.  

 

2.2 . A inscrição para à prova dá direito ao participante: kit atleta, apoio médico 
e logístico, hidratação de percurso e chegada, uso das instalações e serviços na 
arena do evento e seguro contra acidentes pessoais, eventuais despesas medico 
hospitalar e odontológica, invalidez permanente e morte acidental no dia da 
prova. 
 
2.3 . PERÍODO: 
 
1º LOTE  Até dia 25/04/2018  
 
2º LOTE  até dia 14/06/2018(boleto) e 19/06/18 as 18:00 horas no cartão de 
crédito, ou até quando for preenchido o limite máximo de 2500 atletas inscritos. 
 
Corrida Kids até dia 14/06/2018(boleto) e 19/06/18 18 as 18:00 horas no 
cartão de crédito, ou até preencher o limite máximo de 80 crianças inscritas; 
 
2.4 . LOCAL DE INSCRIÇÔES: 
 

 Site Circuito de corridas da Policia Militar do Paraná  
www.corridaspmpr.com.brou www.ticketagora.com.br As inscrições pela 

http://www.corridaspmpr.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/
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Internet encerram-se dia 19/06/2018 às 18:00hrs, ou quando esgotarem 
as 2500 vagas. 
 

 
2.5. ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES: 
 

 Assessorias e grupos de corrida: Desconto de 10% nas inscrições, válido 
até o dia 10 de Maio de 2018. 

*Desconto não cumulativo com qualquer outra promoção ou beneficio 
por ser militar; 

*Desconto válido somente para assessorias/grupos com no minimo 
10(dez)atletas; 

 Corrida de 5km  idade mínima 15 anos; 

 Corrida de 10km  idade mínima 18 anos; 

 Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência - a 
inscrição é de caráter pessoal e intransferível e só poderá ser realizada 
das maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de total 
responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos 
da ficha de inscrição; 

 A organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta que 
inserir os dados errados na ficha de cadastro para inscrição, tampouco 
aqueles que não fixarem corretamente o chip de cronometragem ao seu 
tênis; 

 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento 
e declara encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para 
correr a Corrida da Cavalaria em Curitiba. 

 Dúvidas pelo e-mail contato@globalvita.com.br ou pelo telefone: Global 
Vita | (41) 3057-4846;  

 
2.6. Política de reembolso / cancelamento:  
 
As solicitações de cancelamento ou reembolso devem ser feitas no prazo máximo 
de 30 dias de antecedência ao evento, as solicitações feitas fora do prazo não 
serão atendidas. 
O processo de reembolso pode ser feito de três formas: 
 

 O valor pago fica como crédito e pode ser transferido integralmente para 
a aquisição de uma nova inscrição de qualquer prova do Circuito PMPR 
2018; 

 A restituição do valor investido com um decréscimo de 30% referente a 
taxas e custos operacionais.  

 
2.7. Política de transferência de inscrição:  
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As solicitações para transferência de inscrição devem ser feitas no prazo máximo 
de 12 dias de antecedência ao evento, as solicitações feitas fora do prazo não 
serão atendidas. A inscrição é de caráter pessoal e a transferência só poderá 
ser realizada das maneiras disponibilizadas pela organização, sendo que é de 
total responsabilidade do atleta o preenchimento correto de todos os campos 
da ficha de inscrição. Dados incorretos poderão até desclassificar o atleta no 
dia da prova.  
 

2.7.1 - Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outros atletas, 
serão ambos suspensos das provas organizadas pela Global Vita e Pro 
Correr por 24 meses, podendo inclusive sofrer processo judicial por 
falsidade ideológica/estelionato e são responsáveis por custear qualquer 
despesa em caso de acionamento do seguro-atleta previsto para os 
inscritos no evento. 

 
 

3. KIT DO ATLETA: 
 
O kit deverá ser retirado nos dias 22 e 23  de Junho. 
Dia 22 das 14:00 21:30 
Dia 23 (Sábado) das 09:00 as 19:30 
* Não serão entregues Kits no dia do evento. 
 
Local:  Decathlon Avenida das Torres 
Rodovia BR 116  Pista Lateral 10.000  Jardim Botanico 
 

 Para a retirada do kit o atleta deverá apresentar seu protocolo de 
inscrição e/ou identidade com foto junto do termo de responsabilidade 
impresso  e assinado; 

 Para retirar de  de terceiros o responsável deverá apresentar uma 
cópia de um documento com foto e o comprovante de inscrição junto do 
termo de responsabilidade impresso  e assinado. 

 Para retirada de Kit de oficiais será obrigatório a apresentação da 
carteira funcional junto do termo de responsabilidade impresso  e 
assinado. 

 O atleta pode optar entre camisetas nos tamanhos: Baby look Feminino, 
P Unissex, M Unissex, G Unissex e GG Unissex em quantidades limitadas, 
garanta a sua fazendo sua inscrição com antecedência. 

 Em atenção ao estatuto do idoso, a organização disponibilizara aos 
atletas acima de 60 anos, o desconto de 50% no valor das inscrições.(O 
desconto não abrange os kit  Cavalaria e PMPR, desconto de 50% 
somente no do kit participação)  
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4. CRONOMETRAGEM: 
 
A classificação da Corrida da Cavalaria em Curitiba será realizada através do 
sistema chip (cronometragem eletrônica) conforme determina o regulamento da 
IAAF no seu art. 240, por tempo bruto e liquido, sendo que a premiação das 
categorias geral tempo bruto e categorias faixa etária será baseada no tempo 
liquido; 
O chip será descartável (não sendo necessário 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 medalha para atletas sem o respectivo vale, mesmo que o chip 
ainda esteja no tênis. 
 

5. PREMIAÇÃO: 
 

 Corrida 10Km: Troféu. 
 

✓ 1° a 5° lugar geral masculino e feminino;  

✓ 1° a 5° lugar Militares masculino e feminino; 

✓ 1° a 3° Lugar Categoria Civil masculino e feminino: 

o 18 a19; 20 a 24 ; 25 a 29;  30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 
a 54; 55 a 59 e 60+. 

✓ 1° a 3° lugar da Categoria Militar masculino e feminino:  

o 18 a 24;  25 a 34; 35 a 44; 45 a 54; 55+. 

 

 Corrida 05Km: Troféu 
✓ 1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

✓ 1º a 5º lugar Militares masculino e feminino; 

 

 Corrida 10km e 5Km: Medalha de Participação. 
 
Todos os atletas da corrida que terminarem a prova dentro do prazo de 
1h30 receberão medalha de participação. 

 
Obs.: Todos os atletas que participarem do evento, estarão computando pontos 
para o ranking do Circuito de Corridas da Polícia Militar do Paraná. Os atletas 
com melhor pontuação receberão uma premiação diferenciada no término do 
ano, na cerimônia de premiação com data a ser divulgada, após a conclusão da 
4ª etapa, a 1ª Corrida noturna do BOPE. 
 
*Para mais informações sobre pontuações e como funciona o Ranking do circuito 
de Corridas da PMPR, favor acessar www.corridaspmpr.com.br  
 
 

http://www.corridaspmpr.com.br/
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6. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO: 
 

 A cerimônia de premiação será realizada na arena do evento, a partir das 
8h30 da manhã. 

 Não serão entregues troféus em outra data. 
 

7. HIDRATAÇÃO: 

Os pontos de hidratação estarão dispostos da seguinte forma: 

 Corrida 10Km: Km 2,5; Km 5; Km 7,5 e chegada. 

 Corrida 05Km: Km 2,5 Km e chegada. 

 

8. PERCURSO DA PROVA 
 
As via de trânsito utilizadaspara o percurso dos atletas serão compartilhadas, 
sendo uma via para carros e outra para os participantes da Corrida da Cavalaria 
em Curitiba.  
 
Independente do controle do trânsito e da via, visando uma maior segurança, 
todos os atletas deverão manter-se sempre do lado indicado da pista e respeitar 
a orientação dos fiscais de percurso. A não obediência poderá colocar em risco 
a sua segurança e de outros atletas, sendo inclusive passível de desclassificação 
da prova. 
 

 

 

 

9. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO: 
 

 O uso do número de peito é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na 
parte frontal da camiseta, sem obstruir a logomarca do patrocinador e da 
Prova; 

 A colocação do chip de forma correta é obrigatória, caso o participante 
não obedeça o manual de colocação, a organização não se responsabiliza 
pela cronometragem do atleta na prova; 

 A prova terá fiscais de percurso, portanto, qualquer irregularidade, será 
passível de desclassificação; 

 Serão disponibilizados aos atletas, ambulâncias, sanitários químicos, 
guarda volume, água potável, snacks e brindes dos patrocinadores; 

 O atleta que cruzar a linha de chegada sem camiseta será desclassificado. 
 

10. APOIO MÉDICO: 
 



                
 
 

 
 
 
 
 

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3620, SALA 404 
BRASIL  CURITIBA  PARANÁ | CEP 80240-041 | TEL +55 41 3057.4846 

GLOBALVITA.COM.BR 

 Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, 
percurso e chegada da prova e seguro contra acidentes; 

 
O atendimento médico de emergência será realizado pelo Hospital mais próximo 
da Arena do Evento, em Curitiba, bem como UTI móvel de plantão, ou outra 
unidade de saúde por solicitação do atleta ou responsável; 
 
 

11. SEGURO DO ATLETA: 
 

• Os atletas oficialmente inscritos na Corrida da Cavalaria em Curitiba, em 
qualquer distância, estarão cobertos por um seguro contra acidentes 
pessoais graves, válido somente para o dia da prova. O seguro se inicia a 
partir do momento da largada da prova que o atleta está inscrito, até o 
momento da chegada do atleta no pórtico de chegada, dentro do tempo 
estipulado de uma hora e meia 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 reais para danos médicos, hospitalares e odontológicos. 
 
Se o atleta tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do atleta, 
podendo o atleta ou seu responsável optar por qualquer hospital de sua escolha. 
 

12. 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 extremas 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 do evento pode alterar, modificar  ou atualizar este 
regulamento conforme achar necessário. 

 
DIRETOR TÉCNICO DA PROVA: Prof° Tadeu Natalio CREF 4285/G PR 

 
 



                
 
 

 
 
 
 
 

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3620, SALA 404 
BRASIL  CURITIBA  PARANÁ | CEP 80240-041 | TEL +55 41 3057.4846 

GLOBALVITA.COM.BR 

 


