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Centro de Eventos - Centro de Eventos Anibal Khury - 
Endereço: Av. João de Assunção, 236 - Jardim da Colina. 

Campina Grande do Sul / PR   

Organizador 

 
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA TAERU-
KAN- PDK SPORTS 

APRESENTAÇÃO 

O evento 2° Campina Running Cross de Campina Grande do Sul, irá ocorrer 
em comemoração ao aniversário da cidade, ocorrerá dentro do Centro de 
Eventos de Campina Grande do Sul. O evento tem a finalidade de estimular a 
prática desportiva como elemento da promoção da saúde e da qualidade de 
vida. Serão beneficiados diretamente 500 adultos praticantes de corrida de rua 
de ambos os sexos, com idade a partir de 16 anos para a prova de 05 e 10 
quilômetros.  
  

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=centro+de+eventos+anibal+khury+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2ysuwKE431ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAW6XdgMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjb4vyR2KfWAhUFH5AKHeGhB6gQ6BMIFDAD


PROVA: 
  
O evento será realizado nos dia 11 de novembro de 2018, com largada e 
chegada no Centro de Eventos de Campina Grande do Sul, na  maior Arena 
Coberta da América Latina. 
  
As largadas no dia 11 de novembro obedecerão à hora oficial de Brasília, no 
seguinte horário: 
  
- 10 km: 09:30 
- 05 km: 09:30 
 
1° LOTE – Até 05/10/2018  
 
COMPOSIÇÃO DO KIT SIMPLES: 

  
- Todos os inscritos nas corridas terão: 
           1 (um)  Número de peito, 
           1 ( um) Chip eletrônico chip 
           Alfinetes para fixação do número de peito 
           1 (uma) Medalha Finisher. 

           1 Squeeze promocional do evento.  
 
Valor: 24,90 
 
COMPOSIÇÃO DO KIT  COMPLETO: 
- Todos os inscritos nas corridas terão: 
           1 camiseta do evento 
           1 (um)  Número de peito, 
           1 ( um) Chip eletrônico chip 
           Alfinetes para fixação do número de peito 
           1 (uma) Medalha Finisher. 
           1 Squeeze promocional do evento.  
 

Valor: 39,90 
 
 
 
 
*Para atletas campinenses, sob comprovação de residência, os custos serão de: 20,00 o 
kit simples e 30,00 reais o kit completo. 
 
* A partir do segundo lote, 05/10/2018 o custo do Kit simples irá aumentar para 29,90 
e o kit completo para 49,90.. 
 

 
   O tempo máximo para concluir a prova de 10 km é de 1:30 (uma hora e trinta 
minutos), após este tempo a organização não se responsabilizará pelos atletas 
no percurso. 
  



ENTREGA DE KITS: 
 

 
 

Local: Entrega de Kits: Loja Procorrer -  Av. Vicente Machado, 320. 
 

Data:  09/11/2017 – das 09h00 às 19h00 e dia 10/11/2017 – das 09h00 às 
16h00 horas 
 
NÃO HAVERÃO INSCRIÇÕES E ENTREGAS DE KIT’S NO DIA DA PROVA  
  
  A retirada de kits deverá ser feita individualmente, por equipes, mediante a 
apresentação de documento original dos inscritos. Após a prova não haverá 
entrega de kit, ou outro brinde qualquer. 
  

CRONOMETRAGEM 

    A aferição dos tempos dos corredores, do evento 2° Campinfest running 
cross de Campina Grande do Sul, será realizado pelo sistema chip 
(cronometragem eletrônica) e por fiscais para a classificação geral masculino e 
feminina. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 08/08/2018 pelo site: 
www.assessocor.com.br. 
www.ticketagora.com.br. 
 

http://www.ticketagora.com.br/


Secretaria de Esportes de Campina Grande do Sul. 
Informações 3676-8166 
                     991194735 
 
  A quantidade máxima de inscritos para a prova é de 600 pessoas. A 
organização poderá prorrogar o prazo para a inscrição e até permitir inscrições 
para o EVENTO no local de entrega de kits, caso não tenha sido atingido o 
número máximo de inscritos, a seu critério.  

PREMIAÇÃO 

    Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal, que 
estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, 
receberão medalha de participação. 
  

PROVA 10 km 
A Premiação ocorre do 1º ao 5º para Geral, conforme tabela abaixo: 
 
Classificação Premiação Sexo 
1° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
2° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
3° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
4° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
5° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
  
  

Categorias:  
  
Masculino        Feminino 
16 a 29 anos 16 a 29 anos 
30 a 39 anos 30 a 39 anos 
40 a 49 anos 40 a 49 anos 
50 a 59 anos 50 a 59 anos 
  60 ou +           60 ou + 
  
- Haverá premiação para 1°, 2° e 3° lugares, para as três maiores equipes da 
prova. 
- Haverá premiação para 1°, 2° e 3° lugares, de cada categoria. 
 
- Não haverá premiação dupla, ou seja, o corredor que se classificar no geral 
não entrará na classificação por categoria. 
  
- Para efeito de classificação nas categorias valerá o ano de nascimento do 
atleta. 
  
- A aferição do tempo será pelo tempo bruto/ordem de passagem para o Geral 
10KM e 5KM. 
  
- Para as categorias o tempo será aferido através do tempo liquido. 
  

PROVA 5 KM 



  
- A Premiação ocorre do 1º ao 5º para Geral, conforme tabela abaixo: 
 
Classificação Premiação Sexo 
1° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
2° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
3° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
4° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
5° Lugar Troféu - Masculino e Feminino 
  
  

Categorias:  
  
Masculino        Feminino 
16 a 29 anos 16 a 29 anos 
30 a 39 anos 30 a 39 anos 
40 a 49 anos 40 a 49 anos 
50 a 59 anos 50 a 59 anos 
  60 ou +           60 ou + 
 
 
- Haverá premiação para 1°, 2° e 3° lugares, de cada categoria. 
 
 
 

PERCURSO E DEMAIS INFORMAÇÕES 

O percurso de 5 km e 10 km, tem grau de dificuldade moderado-elevada, 
passando por trilhas, córregos com muito cross country, a prova ocorre dentro 
de uma fazenda e nas proximidades do centro de eventos de Campina Grande 
do Sul. 
 



ESTRUTURA GERAL DA PROVA:  
  
    Durante a prova, por se tratar de uma fazenda de difícil acesso a carros, 
haverão três postos de hidratação, 1 posto para o 5 km, e dois postos para o 
10 km. Haverão banheiros na largada e chegada, ambulâncias e guarda 
municipal e ao final de prova, acesso a frutas e hidratação. 
 O regulamento poderá sofrer alterações, podendo haver adaptações logísticas. 
  
  
Os resultados da prova estarão disponíveis no site oficial do evento: 
https://www.pdksports.com.br 

DÚVIDAS E SUPORTE 

Diretor Geral da Prova:  Diogo Tonet 

Diretor Técnico da Prova:   Antonio Marcos Pires Geraldo - CREF: 000633-
G/PR 

Coordenação geral do evento:  Prefeitura de Campina Grande do Sul,  

Realização:  Associação cultural desportiva Taeru-Kan 

INFORMAÇÕES 

Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul (41) 3676-8166/3679-8169 

Email: heltonmtb@hotmail.com 
Helton (41) 9 91194735 
 

Dúvidas relacionadas às inscrições online: www.ticketagora.com.br/sac 

LOCAL 

Data: 11 de novembro (domingo) 
Largada: 09:30 da manhã 

Local:  Centro de Eventos de Campina Grande do Sul - Av. João de Assunção, 236 

- Jardim da Colina, Campina Grande do Sul - PR, 83430-000 

 


