
                                                                                                                                                      
APRESENTAÇÃO 

V Family Winter Race 
Quinta Corrida de Inverno da Família, Fisk Cianorte e Space Fitness.  

 

Este evento é uma ação BENEFICENTE, em prol da Comunidade Bethânia de Cianorte.. 

, uma parceria do Centro de Ensino Fisk Cianorte e da Academia Space Fitness em prol da 
comunidade. 

 
Provas masculinas e femininas de 05 quilômetros – para categorias adultos; 
Provas masculinas e femininas de 05 quilômetros – para categorias( militar = bombeiros, exército, PM, 
PRF, policia cível); 
 
Provas masculina e feminina de 2,5 km  - para categorias ( teens ). 
 
Provas masculina e feminina de 800 metros  - para categorias ( kids 1 e kids 2). 
 
Obs. Este ano mudou a distância para crianças  apenas 800 metros. 
 
Data: 30 de junho de 2019 
Concentração e aquecimento: 7h45min    
Largada: 8:00h. Categorias  Kids 
Largada: 8:30h. Demais categorias. 
Local: Av. São Paulo, 577 – zona- 2 -  Em frente ao Centro de Ensino Fisk Cianorte 
 
Inscrição: R$ 50,00 mais ( 1kg de alimento, opcional) na retirada do KIT. 
Faça já a sua pelo site www.fiskcianorte.com.br ou fanpage /facebook  FISKCIANORTE. 
https://www.ticketagora.com.br ou fanpage /facebook  Space Fitness 
Informações 44-3631-3503 – 99868-8283 – 99977-0474 WhatsApp. 
Obs. Inscrições feitas diretamente na Academia Space Fitness e na Escola Fisk Cianorte, não terá taxa extra, 
somente as feitas pelo site. 
 

Obs.  Categorias Kids 1 e Kids 2 serão isentos da taxa de inscrição, caso o atleta estude em 
escolas públicas de Cianorte ou participe de projetos em entidades assistenciais. Para 
inscrição somente na secretaria da escola Fisk Cianorte neste caso ou via e-mail 
cleide@fiskcianorte.com.br. Até dia 25 de junho de 2019. 
  

http://www.fiskcianorte.com.br/
https://www.ticketagora.com.br/
mailto:cleide@fiskcianorte.com.br


                                                                                                                                                      
 
 
CATEGORAIS: 
 
3+3 = 6  Kids I: de 05 a 09 anos - masculino e feminino     
3+3 = 6  Kids II: de 10 a 12 anos - masculino e feminino  
3+3 = 6 Teens: 13 a 17 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Adults I: 18 a 24 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Adults II: 25 a 29 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Adults III: 30 a 34 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Adults IV: 35 a 39 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Veterans I : 40 a  44 – masculino e feminino 
3+3 = 6  Veterans II: 45 a  49 – masculino e feminino 
3+3 = 6  Master I: 50 a  54 – masculino e feminino 
3+3 = 6 Master II:   55 a 59 anos - masculino e feminino 
3+3 = 6  Master III: 60 +  masculino e feminino 
3+3 = 6  Militar 18 anos +  ( masculino e feminino) 
 
 

Obs. Para efeito de Categorias, considerar-se-á a idade em que o(a) atleta terá em 31 de 
dezembro de 2019. Categoria Prova Idade Ano de nascimento: 
 

Premiação:  
 

 Os três primeiros das categorias Kids 1 e Kids 2, receberão troféus e medalhas 
conforme regulamento; 
 

 Os três primeiros das categorias teens, receberão troféus e medalhas conforme 
regulamento; 
 

 Categoria Militar:  os três primeiros receberão troféus e medalhas conforme 
regulamento. 
 

 
Premiação para os 5 geral masculino / feminino: 
 

 Os 5 primeiros no geral das categorias:   Adults I,II,III e IV, Veterans I e II, Master I,II e 
III, masculino e feminino, receberão medalhas e troféus mais premiação em dinheiro: 
 

 

 

 



                                                                                                                                                      
 Primeiro Lugar – R$ 150,00 

 Segundo Lugar – R$ 120,00 

 Terceiro Lugar – R$ 100,00 

 Quarto Lugar – R$ 80,00 

 Quinto Lugar – R$ 60,00 

 Os 5 primeiros no geral de moradores de Cianorte das 
categorias: Adults I, II, III e IV,  Veterans I e II, Master I, II e 
III, conforme categorias, receberão troféus, medalhas e 
premiação através das seguintes bonificações abaixo: 
 

1- O primeiro do Geral Masculino e Feminino moradores de Cianorte, receberão um 
curso gratuito de espanhol ou inglês no valor de R$ 2.973,35, duração de 06 meses 
( ver regulamento na escola Fisk Cianorte , sistema personalizado), + kit Integrado, 
troféu e medalha. 

 
2 - O segundo do Geral Masculino e Feminino moradores de Cianorte, receberão um 

curso gratuito de espanhol ou inglês no valor de R$ 2.185,86, duração de 06 meses 
(ver regulamento na escola Fisk Cianorte, sistema regular) + troféu e medalha. 
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Cianorte, receberão 10 meses de academia na Space Fitness no valor de R$ 850,00 
+  troféu e medalha. 

 
4 -O quarto do Geral Masculino e Feminino moradores de Cianorte, receberão 08 

meses de academia na Space Fitness no valor de R$ 680 + troféu e medalha. 
 
5 - O quinto do Geral Masculino e Feminino moradores de Cianorte, receberão 05 

meses de academia na Space Fitness no valor de R$ 425,00 + troféu e medalha. 
 
Total de premiação em dinheiro + prestação de serviços 
R$ 15.248,42. 

  



                                                                                                                                                      
 

Premiação especial:  
 

i. Troféu para o atleta de menor idade. 
ii. Troféu para o atleta de maior idade. 

iii. Troféu para participação especial (pessoa com necessidade especial). 
 

Todos os competidores inscritos que terminarem a prova portando a numeração, ganharão 
medalha. 
 
Nenhuma premiação poderá ser transferida ou entregue posteriormente, o atleta que não 
estiver no horário da entrega, automaticamente será desclassificado. 
 
Obs.  Não terá dupla premiação. 
 
 

Kit Atleta: 

 
 
Serão entregues na secretaria da Escola Fisk Cianorte no dia  29/06/2019, mediante a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição e apresentação de documento oficial com foto e entrega de ( 1kg de 
alimento, opcional). Na Av. São Paulo, 577- zona-2 Cianorte –Pr – 3631-3503 – 99868-8283 – 99977-0474 
WhatsApp  - no sábado das 9h às 16h. O Atleta que não retirar perderá o direito ao KIT, podendo participar 

da prova, mas não poderá concorrer aos prêmios, pois estará sem o número de peito e chip. Os 300 
primeiros inscritos receberão kits especiais, sacochila extra 
exclusiva do evento e squeeze(garrafinha), número de peito e 
chip eletrônico; os demais receberão o número de peito e o chip 
eletrônico. 

 

Obs. os participantes de outras regiões, poderão retirar o kit das 7h15min até 8h do dia 
30/06/2019 no local da largada, mediante comprovação do pagamento da inscrição e 
apresentação de um documento oficial com foto e entregar de ( 1 kg de alimento - opcional) 
 
O termo de responsabilidade deverá ser assinado no ato da retirado do número. Para os menores os 
responsáveis dos mesmos deverão assinar o termo. Que é cópia do já aceito no ato da inscrição no site ou 
na secretaria da escola para as inscrições gratuitas. 
 

Obs. Percurso, será liberado na semana do evento na página do 
organizador Fisk Cianorte. 



                                                                                                                                                      
PERCURSO kids   =  800 metros; de 5 a 12 anos; 
 
Percurso ( teens;) = 2,5 km;  de 13 a 17 anos; 
 
Acima de 18 anos: 
Percurso ( adults, veterans, master e master ) (militar)= 5 km 
 
 

INSCRIÇÕES 

Homens e mulheres acima de 05 anos que estejam aptos a participar de eventos esportivos. 
 
Valor da inscrição: R$ 50,00. 
 
O período para inscrição compreende de 01/04/2019  a  25/06/2019.  
 
*Só após a confirmação do pagamento é que a inscrição será considerada efetivada. Não será, sob nenhuma 
hipótese, devolvido o valor referente ao valor da inscrição. 
 
Limite de inscrições: Não teremos limites para quantidades de inscritos. 
 

PARA SER DECLARADO VENCEDOR: 
 
Para ser declarado vencedor o participante deverá estar devidamente inscrito e ter efetivado totalmente o 
percurso no menor tempo. Haverá controle em pontos específicos dos participantes. O participante deverá 
estar entre os cinco primeiros no geral das categorias. (adults I, II, III, IV, veterans I e II, master I, II e III )  e 
para as crianças ; os três primeiro das categorias ( kids 1 e 2) receberão troféus e medalhas; os três primeiro 
das categorias ( teens ) receberão troféus e medalhas; E os três primeiros da categoria MILITAR receberão 
troféus e medalhas. 
 
 
Todos os inscritos até dia 20 de junho de 2019 que terminarem a prova receberão 01 medalha de 
participação. A medalha vai ser entregue para todos que chegarem ao final com a numeração fixada na 
camiseta. 
 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

Seguro Para Atletas, com cobertura de despesas médicas; para o dia da prova. 
 
Água e Frutas: a organização do evento fornecerá no final da prova aos competidores frutas e água gelada 

para a hidratação. Durante a prova haverá pontos de hidratação nas marcações de 02 e 03 quilômetros. 



                                                                                                                                                      
  

Assessoria Médica: a organização fornecerá atendimento médico emergencial durante o evento, através de 

ambulância e encaminhará a UPA . 

Condições de higiene: a organização deixará à disposição do atleta banheiros e latas de lixo. Pedimos a 

colaboração de todos para a preservação do meio ambiente, mantendo a cidade limpa. 

 Responsabilidade: o atleta é inteiramente responsável pelos riscos que suas atitudes possam causar a si e 

a terceiros, desde ações deliberadas a acidentes. 

Fiscais de prova: a não observância das indicações emitidas pelos fiscais de prova causa a imediata exclusão 

do atleta.  

Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 30 minutos de antecedência, quando serão 

dadas as instruções finais. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado 

visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência. 

É obrigação do participante da corrida ter o conhecimento do percurso que estará disponibilizado nas 

redes sociais, na sede Escola Fisk Cianorte na Academia Space Fitness e na barraca da organização no dia 

do evento. 

Durante a partida do evento, os atletas serão divididos em 2 largadas, sendo; 

A categoria masculina/feminina geral ( kids)  e farão apenas 800 metros, devidamente demarcado e 

sinalizado. Após a chegada do último atleta KIDS será organizada a largada das categorias ( militar, teens e 

adultos); Masculino/feminino. A categoria Teens dará apenas uma volta no circuito completando 2,5 km. As 

demais categorias deverão fazer duas voltas para completar os 5km. 

A participação do atleta na prova é individual. O acompanhamento dos atletas por treinadores/assessoria, 

são permitidos, mas não devem influenciar fisicamente ou levar vantagem no resultado do participante. 

Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os classificados na sequência. 

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

de vantagem. Igualmente, não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem 

serem os sinalizados para tal situação, sendo proibido pular as grades, cavaletes ou outras sinalizações que 

delimitam estas áreas. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta, se observado 

pelos fiscais. 

O atleta que empurrar outro atleta, de modo a impedir sua progressão, estará passível de desqualificação 

na prova.  

O atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será permitido continuar na corrida.  

Os atletas devem ser classificados na ordem de chegada classificada pelo controle eletrônico. 

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e 

sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de participação. 

A cerimónia de premiação será até 30 minutos depois da chegada do último participante ou depois de 

esgotado o tempo limite da prova que será de 1h após a largada das categorias dos adultos. Nas ordens que 



                                                                                                                                                      
a organização for convocando os premiados. Categoria Geral Masculina e Feminina serão os últimos a 

serem chamados. Ao participar da corrida 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 de sua aptidão física para participar da corrida. 

O atleta que se inscreve e/ou participa da prova está incondicionalmente aceitando e concordando em ter 

sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer 

outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem 

acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer 

tempo/data. 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar a suspensão da corrida, 

iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior. Sendo 

suspensa a prova, por qualquer um destes motivos, esta não será considerada realizada e haverá designação 

de nova prova.  

 1 – Os atletas ficam cientes que deverão assumir no ato da inscrição todos os riscos e danos da eventual 

suspensão da corrida (iniciada ou não) por questões de segurança pública, não gerando qualquer 

responsabilidade para a Comissão Organizadora. 

 2 – Na hipótese de cancelamento não haverá devolução da taxa de inscrição; 

 A Corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da Comissão Organizadora, sendo 

comunicando aos inscritos está decisão pelo site da corrida e pelas redes sociais. 

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos 

participantes. 

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou 

revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site ou pelas redes 

sociais. 

As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de forma soberana, 

não cabendo recurso a estas decisões. 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste 

Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, 

comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição 

imputada pelos organizadores do evento. 

Ao se inscrever o atleta está ciente que sua imagem poderá ser utilizada para promoção e divulgação, sem 

acarretar custos a organização do evento. 

Casos omissos: Serão resolvidos pela comissão organizadora da prova; após a entrega final da premiação. 

 Adesão: Ao efetivar a sua inscrição o atleta adere integralmente às cláusulas presentes neste regulamento. 

 


