
 
 
EVENTO  

O evento 4ª CORRIDA DA COLONIZAÇÃO, tem a finalidade comemorar juntamente com a comunidade de 

desportistas, os 148 anos de Emancipação Política de Rio Negro e estimular a prática desportiva como elemento 

da promoção da saúde.  

 

ORGANIZAÇÃO  

A Organização fica a cargo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

 

PROVA  

O evento será realizado no dia 15 de Novembro de 2018, com largada e chegada na Praça João Pessoa, no 

centro de Rio Negro – PR. 

10 km / 5 km: 08h30min 

 

KIT COMPLETO 

(1) Número de peito; 
(1) Chip descartável de cronometragem, 
(1) Medalha de participação, 
(1) Camiseta personalizada em Dry Fit; 
Hidratação e Frutas. 
VALOR: R$35,00 + TAXAS 

Quadro de tamanho das camisetas: 

TAMANHO ALTURA TORAX 

PP 64CM 50CM 

P 68CM 54CM 

M 70CM 58CM 

G 72CM 62CM 

GG 74CM 66CM 

 

IMPORTÂNTE: A OPÇÃO PARA KIT COMPLETO SE ENCERRA DIA 26 DE OUTUBRO. DEPOIS DESTA DATA O 

VALOR PERMANECE, PORÉM SEM A CAMISETA 

O tempo máximo para concluir a prova de 01h30min, após este tempo a organização não se responsabilizará 

pelos atletas no percurso.  

A Organização da Prova não se responsabilizará por acidentes, atendimento médico, hidratação e premiação 

para os corredores não inscritos na prova. 

  



 
ENTREGA DE KITS 

Local: Praça João Pessoa. 

Data: 14/11 das 14h00min às 18h00min. 

* Haverá entrega de kit de participação no dia do evento somente para Atletas de outros Municípios até 

07h30min. 

 

A retirada de kits deverá ser feita individualmente. O inscrito deverá apresentar a carteira de identidade, CPF e 

confirmação de inscrição emitido pelo sistema Ticket Agora, originais. 

 

Retirada de kits por terceiros mediante apresentação de documentação original e confirmação de inscrição. 

  

CRONOMETRAGEM 

A aferição dos tempos dos corredores da Corrida da Colonização será realizada pelo sistema chip 

(cronometragem eletrônica) e por árbitros para a Classificação Geral Masculino e Feminino nas diversas 

categorias. 

  

INSCRIÇÕES  

As inscrições poderão ser realizadas até 9 de novembro de 2018, através do site WWW.CHIPRUN.COM.BR 

SERÃO OFERTADAS 350 VAGAS. 

 

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. 

 

  

http://www.chiprun.com.br/


 
PREMIAÇÕES 

A premiação por categorias se dará do 1º ao 3º Lugar com troféus 

Confira as categorias por idades abaixo:  
 

Categorias 5 KM 

Masculino Feminino 

14 a 18 anos 14 a 18 anos 

19 a 26 anos 19 a 26 anos 

27 a 34 anos 27 a 34 anos 

35 a 42 anos 35 a 42 anos 

43 a 51 anos 43 a 51 anos 

52 a 59 anos 52 a 59 anos 

60 em diante 60 em diante 

 
  
Também será dada premiação em forma de troféu para os 3 primeiros colocados gerais de cada categoria e 

sexo além das 3 acessorias com maior número de inscritos. 

  

Para efeito de classificação nas categorias valerá o ano de nascimento do atleta. 

Para as categorias o tempo será aferido através do tempo liquido. 

 

- Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de participação. 

  

 

  

Categorias 10 KM 

Masculino Feminino 

18 a 26 anos 18 a 26 anos 

27 a 34 anos 27 a 34 anos 

35 a 42 anos 35 a 42 anos 

43 a 51 anos 43 a 51 anos 

52 a 59 anos 52 a 59 anos 

60 em diante 60 em diante 



 
PERCURSO  

O percurso total é de 5 km e 10 km, com o grau de dificuldade Fácil. 

Mapa 10 km 
 

 
 

Mapa 5 km 
 

 
 
 
  



 
ESTRUTURA GERAL DA PROVA 

Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos: 

  

Postos de água: Km 2,5 - Km 7,5 – chegada. 

Haverá banheiros na largada e chegada, ambulâncias no percurso e chegada. 

Haverá guarda volumes. 

 

Os resultados da prova estarão disponíveis no site oficial do evento 

WWW.CHIPRUN.COM.BR 

 

MAIORES INFORMAÇÕES 

 

Diretor Geral da Prova: PAULO ROGÉRIO A. GAISSLER 

Realização: SECRETARIA DE ESPORTES DE RIO NEGRO - PARANÁ 

Informações: (47) 3642-5589. 

 

Data: 15/11/2018 

Local: Praça João Pessoa - Rio Negro/PR 

 

http://www.chiprun.com.br/

