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1ª CORRIDA E CAMINHADA AZUL 

TODOS PELO AUTISMO 

 

 

INFORMAÇÕS GERAIS 

 

1 – DATA DA REALIZAÇÃO 

07 de Abril de 2018.  

 

2 – HORÁRIO 

19h30min 

 

3 – LARGADA E CHEGADA 

Largada e chegada na Prefeitura Municipal da Fazenda Rio Grande, Praça Brasil,  

rua Jacarandá, nº 300, Fazenda Rio Grande - PR 

 

4 – PERCURSO 

5 KM. 

Posto de hidratação:2,5 km e chegada. 

Prazo máximo para conclusão da prova: 01:30h 

 

5 – INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas nos sites: 

a) www.raceforlife.com.br 

b) www.ticket.com.br 

c) www.clickcorridas.com.br 

d) os atletas com idade mínima de 16 anos, completados até o dia da prova, 

poderão ser inscritos com a autorização expressa do pai ou responsável. 

http://www.raceforlife.com.br/
http://www.ticket.com.br/
http://www.clickcorridas.com.br/
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e) Assessorias, equipes e grupos que queiram participar devem entrar em 

contato pelo e-mail contato@raceforlife.com.br e ou pelo telefone 41 

98854-9937 para obter mais informações sobre desconto. 

f) Atletas com mais de 60 anos* terão desconto especial, que será 

automático quando efetuar sua inscrição on line. O kit do atleta com mais 

de 60 anos só poderá ser retirado pelo próprio atleta mediante 

apresentação de documento com foto. 

 

6 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

O valor da taxa de inscrição para participação na corrida: 

UNICAMENTE KIT BÁSICO – R$ 35,00 (Numeral de Peito + Alfinetes e Chip de 

Cronometragem descartável + medalha de participação) 

 

7 – PREMIAÇÃO 

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de 

participação. 

b) Troféus: 1º ao 5º colocados na categoria geral masculina e na categoria 

geral feminina. 

 

8 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

- No ao da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste 

regulamento e alegará suas perfeitas condições físicas e de saúde para 

participar da prova. 

- As inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência e ou falta, a 

taxa de inscrição não será reembolsada. 

- Atletas não inscritos não passarão pelo funil de chegada e não terão seus 

resultados de prova. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer  

 

acidente ou dano que esses atletas (não inscritos) venham sofrer, antes, durante 

e após o evento. Colabore e participe inscrito para usufruir dos benefícios da 

prova. A organização tomará todas as medidas para a total segurança dos 

participantes devidamente inscritos na prova. 

mailto:contato@raceforlife.com.br
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- Todos os atletas que completarem a prova, receberão medalhas de 

participação. 

- O atleta que não retirar seu chip ou que utilizá-lo de maneira imprópria (quando 

houver), não terá seu resultado registrado, sem direito a reclamação. 

- Somente serão premiados os atletas que apresentarem documento de 

identificação no ato da premiação. 

- A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ou motivo de força maior 

– Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não 

inscrita), a pé, de bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de 

desclassificação; 

– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso 

determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará 

na desclassificação do atleta; 

– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após 

seu término; 

- 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 neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora da prova, cabendo a ela arbitrar sobre qualquer assunto da 

competição.  

9 – LOCAL E ENTREGA KIT DO ATLETA 

 A definir 

10 – RESULTADOS DA CORRIDA 

O resultado estará disponível a partir do dia 25/03/2018, no site: 

www.raceforlife.com.br 

11 – REALIZAÇÃO 

ACAAUT – Associação Convivendo e Aprendendo com o Autismo. 

2 – ORGANIZAÇÃO 

RACE FOR LIFE 

 

http://www.raceforlife.com.br/
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