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               REGULAMENTO DA PROVA  

  
  

                                   2018 
 

REGULAMENTO DA 1ª CORRIDA PALOTINA ESPORTES 

CASCAVEL - PR - DIA 17 DE JUNHO DE 2018  
  

  

I - APRESENTAÇÃO  

  

A Palotina Esportes acredita que a prática esportiva é uma grande oportunidade 

para potencializar a qualidade de vida das cidades onde está inserida. Pensando 

nisso, desenvolve regularmente eventos que valorizam o esporte, principalmente a 

corrida.  

Em 2017, as lojas de Assis e Toledo foram responsáveis pela a produção de 

duas iniciativas deste seguimento. No mês de dezembro, aconteceu a 1ª Corrida 

Palotina Esportes em Assis Chateaubriand que reuniu atletas iniciantes e amadores 

para um trajeto nas imediações da loja. Com um grande público, o desafio de 4,5 km 

e 9,0 km apresentou um resultado muito positivo. Todos os participantes receberão 

kits completos, inclusive medalhas e troféus. Tudo isso, graças a ação dos 

patrocinadores e parceiros da Palotina Esportes.  

Já em novembro, a Palotina Esportes realizou a primeira edição do Circuito 

Ecológico, na cidade de Toledo. Com a participação de 35 equipes, o evento foi um 

verdadeiro sucesso e contou com total sintonia entre a natureza. O trajeto 

contemplava a mata ciliar e os lagos da região, com o objetivo de valorizar o espírito 

em equipe. Além disso, o evento ofereceu aos atletas kits personalizados, incluindo 

um almoço de confraternização. Assim, todos os patrocinadores contribuíram com 

uma iniciativa bem-sucedida e proporcionaram uma experiência única para o público.  

  

II - FINALIDADE  

  

1. O presente regulamento se destina à 1ª Corrida Palotina Esportes de 

Cascavel-PR, e contempla todas as informações necessárias para a sua realização.  

2. O 1º Ten. Roberto Damião Pierozan Tavares será a responsável pela 

parte técnica da prova.  



3. Realização: Palotina Esportes de Cascavel - PR.  

4. A largada e chegada serão em frente à loja Palotina Esportes sito a 

Avenida Brasil, 7056, Centro, Cascavel - PR.  

  

III - CATEGORIAS  

  

5. GERAL MASCULINO E FEMININO 5 e 10 km independente da idade (a 

partir de 18 anos).   

6. CASAL 5 km, poderão participar casais de a partir de 18 anos, para efeito 

de premiação obrigatoriamente o casal deve ter um homem e uma mulher participante. 

Para efeitos de participação o casal pode ser formado independente do sexo dos 

corredores.  

  

IV - PREMIAÇÕES  

  

7. Não haverá premiação em dinheiro em nenhuma categoria.  

8. Haverá troféu para as seguintes categorias:   

- 5 primeiros colocados na classificação geral masculino e feminino 5 e 10 km;  

- 5 primeiros colocados na classificação geral casal 5 km;  

- 3 primeiros colocados nas faixas etárias 10 km masculino e feminino (18 a 25 anos,  

26 a 33 anos, 34 a 41 anos, 42 a 49 anos, 50 a 59 anos e acima de 60 anos); 

- o casal mais velho (masculino e feminino) na categoria casal que participou 

da prova;  

- 5 equipes com mais atletas inscritos na prova.  

9. Haverá medalha de participação para os atletas regularmente inscritos 

que completarem a prova dentro do prazo máximo de 2 horas a partir da largada 

dentro de sua categoria.  

10. Para efeitos de premiação o atleta que ficar classificado entre os 5 

primeiros colocados na CATEGORIA GERAL automaticamente não concorre para 

premiação na CATEGORIA POR FAIXAS ETÁRIAS.   

  

V - INSCRIÇÕES  

  

11. Poderão se inscrever na corrida qualquer pessoa maior de 18 anos e 

que tenha condições de saúde para participar da prova.   

12. Serão realizadas no endereço www.ticketagora.com.br e nas lojas 

Palotinas Esportes, conforme lotes promocionais e valores a seguir:  

  



  

  

LOTE  1º LOTE  2º LOTE  

PERÍODO  17/04 a 03/06  04/06 a 12/06  

Público Geral  75  90  

Acima de 60 anos e 

Cadeirantes  75  75  

Casal  120  150  

  

13. A taxa do boleto bancário pode variar conforme outros lotes e opção de 

pagamento.  

14. O prazo para os atletas fazerem as inscrições é de 17 de abril a 12 de 

junho de 2018.  

15. Limitadas em 400 inscrições, independente da categoria, podendo ser 

estendida até 450 a critério da organização.  

  

16. Não serão aceitas inscrições após o prazo.  

17. O atleta que fizer sua inscrição nas categorias CADEIRANTE ou ACIMA 

DE 60 ANOS e na retirada do kit atleta for comprovada que não se enquadra nessas 

modalidades terá sua inscrição cancelada e não terá o valor da inscrição devolvido.  

18. Não haverá devolução de valores de inscrições que forem efetivadas.  

  

VI - LARGADAS  

  

19. As largadas serão realizadas conforme categorias e horários relacionados 

abaixo:  

- 08h00min: 10 km Geral;  

- 08h05min: 5 km Geral;  - 08h10min: 5 km Casal;  

20. Caso exista cadeirantes inscritos o horário da largada dos 

mesmos será definida pela organização da prova.  

21. Não haverá pelotão de Elite.  

22. 120 (cento e vinte) minutos após a largada dos 5 km Casal será o 

limite para conclusão das provas. Após este prazo os atletas que ainda 

estiverem no trajeto deverão entrar no veículo da organização para serem 

conduzidos até o local de chegada.  

  

  



VII - PERCURSOS 5 e 10 km  

  

23. O percurso de 5 km terá o seguinte itinerário: Avenida Brasil até a Rua 

João de Mattos, Rua Recife até a Rua Pio XII, retornando pela Av. Brasil finalizando 

em frente a Palotina Esportes de Cascavel.  

  

24. O percurso de 10 km terá o seguinte itinerário: Avenida Brasil até a Rua 

João de Mattos, Rua Recife até a Rua Pio XII, retornando pela Av. Brasil para dar uma 

segunda volta, na próxima volta finaliza em frente a Palotina Esportes de Cascavel na 

Avenida Brasil.  

  

  

25. Haverá posto de hidratação no Km 2,5 dos 5 km e nos km 2,5, 5 e 7, 

além da chegada de ambos os percursos.  

26. Haverá banheiros na prova na concentração e chegada.  

27. As corridas serão cronometradas com dispositivo a ser fixado no tênis 

do atleta (Chip). A fixação do dispositivo de cronometragem (Chip) e seu uso correto 

é de responsabilidade do atleta;  



28. Se o dispositivo de cronometragem (Chip) for trocado entre participantes, 

ou repassado a alguém que não esteja inscrito, o atleta responsável pelo dispositivo 

será desclassificado do evento.  

29. O casal que se inscrever na CATEGORIA CASAL deve obrigatoriamente 

largar e terminar a prova juntos, caso não seja computado o mesmo tempo, para 

efeitos de premiação, o casal será desclassificado.  

30. Caso o atleta não esteja presente no cerimonial de entrega (pódio), o 

mesmo deverá se dirigir a loja Palotina Esportes de Cascavel, até 08 dias corridos 

após a realização da prova para receber a premiação.  

31. Após este prazo a premiação será destinada a Palotina Esportes.  

  

VIII - KIT ATLETA  

  

32. O kit é composto por camiseta do evento, bolsa, numeral de 

corrida, chip (deverá ser fixado no tênis do atleta), mapa dos percursos e 4 

alfinetes.  

33. Os kits deverão ser retirados pelos atletas, mediante 

apresentação de documento oficial com foto ou do comprovante de 

pagamento original da inscrição. A retirada por terceiros, se dará mediante 

apresentação de documento oficial com foto e Passaporte (caso seja 

estrangeiro/a).  

34. A entrega do kit do atleta será realizada no sábado 16/06/18, das 

9h às 17h na loja Palotina Esportes, na Avenida Brasil, 7056, Centro, Cascavel 

- PR.  

35. Não serão entregues kits após o horário fixado no presente 

regulamento (exceto quando comunicado com antecedência, mediante 

apresentação de justificativa plausível e devidamente aceita pela organização 

da prova).  

  

  

  

  

  

IV - ATENDIMENTO MÉDICO, ÁGUA E FRUTAS  

  

36. A organização do evento irá disponibilizar atendimento médico no local 

da prova (enfermeiros e ambulância), para primeiros socorros em caso de 

acidentes que possam ocorrer com os participantes.  

37. Custos hospitalares e medicamentosos serão de responsabilidade do  



participante;  

38. O atleta ao se inscrever se responsabiliza pelas suas condições de 

saúde;  

39. Serão disponibilizados guarda volumes para os atletas e banheiros 

químicos, frutas e hidratação no reservado dos atletas no canteiro central da 

Avenida Brasil em frente à loja Palotina Esportes.  

  

V - CONCENTRAÇÃO E SERVIÇOS PARA O PÚBLICO  

  

40. No canteiro central da Avenida Brasil em frente à loja Palotina Esportes 

haverá uma estrutura de recreação a qual compreenderá brincadeiras, gincanas, 

pinturas e cama elástica para as crianças.  

41. Ainda no canteiro central haverá divulgação dos serviços dos 

patrocinadores e apoiadores da corrida.  

  

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

42. Ao concordar com o regulamento no ato da inscrição o participante 

declara estar em plenas condições de saúde para participar do evento.  

43. A organização da prova se reserva a utilizar fotos e filmagens dos 

participantes feitas no evento para fins midiáticos. Após a corrida as fotos, vídeos e 

resultados serão divulgados na página oficial da Palotina Esportes.  

44. Atletas não inscritos ou participando do evento sem estar usando o 

número de peito serão impedidos de acessar e passar pelo funil de chegada, bem 

como o reservado dos atletas.  

45. O número de peito é pessoal e intransferível, de uso obrigatório durante 

a corrida. É de responsabilidade do atleta manter o número de peito em posição legível 

e conservado até o final do evento. Danificar o número ou posicionar de forma que a 

organização não consiga realizar a leitura correta, poderá ensejar na desclassificação 

do atleta.  

46. A prova está prevista para ser realizada em qualquer condição climática, 

porém em casos extremos que ofereçam risco à integridade dos participantes, o 

organizador poderá atrasar a largada ou até cancelar o evento.  

47. A organização da prova poderá a qualquer momento, inclusive na data 

do evento, solicitar a documentação do participante para fins de comprovações 

necessárias.  

48. O trajeto estará balizado pelo bloqueio das ruas transversais e por 

indicativos montados pela organização. O participante que sair da área balizada 

poderá ser desclassificado.  



49. Qualquer atitude antidesportiva poderá ensejar na desclassificação do 

participante.  

50. Os casos técnicos ou omissos a este regulamento serão resolvidos pela 

organização da prova.  

51. Qualquer dúvida poderá ser sanada através do contato com a Palotina 

Esportes, email _________________ ou (45) ______________.  

  

  

Cascavel, PR, 17 de abril de 2018.  

  

  

  

  

1º Ten. QOPM Roberto Damião Pierozan Tavares,  

Responsável pela Organização Geral da Prova  

  

  

  

Gláucia  

.... da Palotina Esportes de Cascavel  


