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Art. 1º – A 1ª MEIA MARATONA CROSS DE REVEZAMENTO de Araucária é uma realização da RACE 

FOR LIFE em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Araucária.. O Circuito será regido 

pelo presente regulamento.  

Art. 2º – A 1ª MEIA MARATONA CROSS DE REVEZAMENTO de Araucária será realizada no dia 

29/04/2018 (domingo), com largada às 08h00 no CSU – Centro Social Urbano de Araucária, (Rua 

Nossa Senhora dos Remédios, s/n - Fazenda Velha), com qualquer condição climática. 

Art. 3º – A prova será disputada na distância  de aproximadamente 21 km (corrida), podendo ser 

disputada em equipe, em forma de revezamento: quarteto (04 atletas); duplas (02 atletas); e 

categoria solo (Individual): masculina e feminina; com tempo limite de 3h00 para ser completada. 

Os postos de troca são a aproximadamente 5km, sendo ajustados de acordo com a logística de 

cada lugar de troca e acessibilidade aos atletas.  

Art. 4º – A idade mínima para participação será de 14 anos para equipe de quarteto e dupla, e 16 

anos para a categoria solo.  

Art. 5º – No ato da inscrição online, o atleta assume estar ciente do Termo de Responsabilidade da 

Prova, que se encontra ao final deste regulamento.  

Art. 6º – A inscrição da 1ª MEIA MARATONA CROSS DE REVEZAMENTO de Araucária é pessoal e 

intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.  

Art. 7º – As inscrições deverão ser realizadas nos sites; www.raceforlife.com.br 

www.clickcorridas.com.br e www.ticket.com.br ,  quando abertas, sendo que no caso de EQUIPE 

(quarteto ou dupla), apenas 1(um) membro faz a inscrição e informa o nome e CPF dos demais 

integrantes da equipe.  

Art. 8º - O valor da inscrição na opção KIT COMPLETO será de R$ 70,00 (setenta reais) por atleta na 

categoria SOLO, R$ 120,00 (cento e vinte reais) o valor das DUPLAS e R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais) o valor dos QUARTETOS.       

Para KIT BÁSICO o valor da inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais) na categoria SOLO, R$ 

100,00 (cem reais) o valor das DUPLAS e R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos QUARTETOS. 

Haverá a opção de inscrição COMBO, abrangendo a 1ª MEIA MARATONA CROSS DE 

REVEZAMENTO DE ARAUCÁRIA (data 29/04/2018) e a 2ª MEIA MARATONA CROSS DE 

REVEZAMENTO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (19/08/2018). 

Para quem optar pelo COMBO os valores serão os seguintes:  KIT COMPLETO - R$  126,00 (cento e 

vinte e quatro reais) na categoria SOLO e R$ 220,00 (duzentos e vinte  reais) as DUPLAS e R$ 

440,00 (quatrocentos e quarenta reias) os QUARTETOS.    KIT BÁSICO  - R$ 110,00 (cento e dez 

reais) na categoria SOLO e R$ 180,00 o valor das DUPLAS e R$ 360,00 o valor dos QUARTETOS. 

http://www.raceforlife.com.br/
http://www.clickcorridas.com.br/
http://www.ticket.com.br/
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O KIT BÁSICO será composto de numeral de peito, alfinetes e chip de cronometragem descartável. 

O KIT COMPLETO será composto de camiseta em tecido tecnológico, numeral de peito, alfinetes, 

chip de cronometragem descartável e brindes que possam vir a ser fornecido por patrocinadores. 

Art.9º - Os atletas com idade mínima de 16 anos, completados até o dia da prova, poderão ser 

inscritas com a autorização expressa do pai ou responsável.  

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. 

Art. 10º – As inscrições serão encerradas na segunda-feira que antecede o evento. 

Art. 11º – A retirada dos kits da prova será definida posteriormente e informado a todos os atletas 

da categoria solo e ao representante de cada EQUIPE. Para a retirada de kit, o atleta deverá 

apresentar documento de identidade e comprovante de pagamento da inscrição.  

Parágrafo. 11.1 – O tamanho da camiseta do kit atleta deverá ser escolhido quando da efetivação 

da inscrição no site do evento.  

Parágrafo. 11.2 – A retirada do kit só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização especifica para este fim, ou portando documento de identidade do atleta inscrito.  

Art. 12º – É obrigatório o uso do número de peito durante toda a realização da prova, sendo 

passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem este aviso.  O número de  peito 

deverá ser fixado na frente da camiseta do participante. 

Art. 13º – A organização irá disponibilizar aos participantes do evento ambulância para prestação 

de primeiros socorros em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento médico de 

emergência será efetuado na rede pública.  

Art. 14º – Não haverá reembolso por parte da organização, bem como de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum objeto perdido ou extraviado durante o evento ou em seus arredores.  

Art. 15º – Recomendamos a todos os participantes da corrida a realização de uma rigorosa e 

completa avaliação médica prévia a participação no evento.  

Parágrafo 15.1 – A organização, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova, a terceiros ou 

outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 
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Art. 16º – É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada da prova. O atleta 

deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo 

de vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta e ou da 

equipe. 

Art. 17º – Ao participar deste evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o regulamento da prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 

sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.  

Parágrafo 17. 1. O trânsito local não será interrompido devido a grande extensão da prova. Será 

controlado em cruzamentos ou locais mais perigosos. Portanto, cada corredor é responsável por 

zelar pela sua segurança no trânsito, devendo tomar todo cuidado ao cruzar ruas e avenidas, e se 

manter no percurso delimitado e sinalizado no mapa do evento.  

Art. 18º – Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda 

que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 

realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas provas.  

Art. 19º – Poderá o organizador/realizador suspender o evento por questões de segurança pública, 

atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes;  

Art. 20º – A 1ª MEIA MARATONA CROSS DE REVEZAMENTO de Araucária terá a seguinte 

premiação; 

CATEGORIA SOLO – Serão premiados os 5 primeiros homens e as 5 primeiras mulheres no geral e 

os três primeiros colocados por categoria no masculino e no feminino. As categorias de idade 

serão as seguintes:  

16-19 anos. 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 

a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos e 70 anos acima, masculinos e femininos. (Os 

premiados pela classificação geral da categoria solo, não recebem o prêmio da categoria de 

idade).  

DUPLAS e QUARTETOS – Serão premiadas as 3 primeiras equipes das categorias “Dupla”, sendo: 

Dupla Mista, Dupla Masculina e Dupla Feminina. – Serão premiadas as 3 primeiras equipes da 

categoria “Quarteto”, sendo: Quarteto Misto, Quarteto Masculino e Quarteto Feminino com 

troféu para cada membro da equipe. OBS. – O quarteto misto deverá ter obrigatoriamente dois 

atletas de cada sexo, caso contrário será considerado como quarteto masculino. 
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Art. 21º – Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos os atletas que cruzarem a linha de 

chegada de forma legal e sem descumprimento deste regulamento receberão medalhas de 

participação.  

Art. 22º – Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento, ao 

prazo de até 48 horas após o término de cada etapa.  

Art. 23º – A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de 

terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da 

organização da prova;  

Parágrafo 23.1 – Acompanhamento de atletas por treinadores/assessoria com bicicleta e outros 

meios resultarão na desclassificação do participante;   

Art. 24º – Não haverá reembolso do valor pago na inscrição em caso de desistência de 

participação no evento.  

Art. 25º - Serão colocados, à disposição dos participantes inscritos, sanitários e guarda-volumes na 

região da largada/chegada da prova. 

Art. 26º - A organização não recomenda que sejam deixados valores no guarda-volumes, tais 

como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou 

celulares, cheques, cartões de crédito, entre outros. 

Art. 27º - A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, 

uma vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

Art. 28º - Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como de seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos participantes no evento, independentemente de qual seu o motivo, nem por 

qualquer extravio de material ou prejuízo que porventura os participantes venham a sofrer 

durante a participação no evento. 

Art. 29º - A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos 

públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

Art. 30º - Se ocorrer qualquer alteração neste regulamento, os atletas devidamente inscritos serão 

comunicados. 

Art. 31º - Qualquer reclamação e/ou recurso sobre o resultado extra oficial da competição deverá 

ser feita, por escrito, à organização, no dia do evento, em até 30 minutos após a sua divulgação. 

Porém, caso essa reclamação seja a respeito do resultado divulgado no site do evento, o prazo  
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máximo para qualquer alteração será de até 30 dias após a primeira publicação do resultado no 

site do evento. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - 1ª MEIA MARATONA CROSS DE REVEZAMENTO de Araucária. 

 No ato da inscrição, o participante automaticamente declara para os devidos fins de direito que:  

1. Estou ciente de que o evento se trata de uma corrida de 21km.  

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA.  

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas conseqüências 

pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez, amputação e morte), 

isentando  seus organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer 

responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, 

advindos da participação desta PROVA.  

4. A idade mínima para participação segue determinada no item 4 do regulamento desta prova.  

5. Não haverá reembolso do valor pago na inscrição em caso de desistência de participação no 

evento.  

6. A retirada do Kit atleta  será definido posteriormente e informado a todos os atletas da 

categoria solo e ao representante de cada EQUIPE 

7. Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu desenvolvimento 

nesta PROVA são de minha exclusiva responsabilidade.  

8. Li conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.  

9. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

prova.  

10. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 

para os organizadores, mídia e patrocinadores.  

11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier 

a ocorrer comigo por conseqüência da minha participação nesta PROVA. 
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