POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
5° COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR
3° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

REGULAMENTO 1ª CORRIDA DO 3º BPM - 2019

PATO BRANCO – 2019
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INTRODUÇÃO
O Presente regulamento contém as disposições gerais para a 1ª Corrida do 3º
BPM - 2019, contemplando as informações necessárias para todas as realizações.
Este Regulamento poderá a qualquer momento sofrer alterações necessárias por
questões técnicas a critério da organização mesmo após sua publicação, motivo pelo
qual sugere-se sua leitura completa, para compreensão geral de todo o processo que
envolve a realização.

1. O EVENTO
Este evento é promovido e organizado pela PMPR, através do 3º Batalhão de
Polícia Militar, estando a organização da prova, a cargo da 5ª Seção/3º BPM e seus
colaboradores.
O evento será limitado a 500 atletas regularmente inscritos na prova, entre
adultos e crianças. As vagas poderão ser ampliadas conforme determinação do
Comando do 3º BPM.

1.1. LOCAL, DATA E INSCRIÇÕES
A 1ª Corrida do 3º BPM – 2019 será realizada no dia 13 de julho de 2019, com
largada e chegada na Sede do 3º BPM, sito à Rua Argentina, n. 999, Bairro Menino
Deus, Pato Branco - PR.
A largada da prova infanto-juvenil será a partir das 17h e a largada da prova
adulta será a partir das 18h30min.
As inscrições devem ser realizadas através do site www.ticketagora.com.br até
o dia 05 de julho de 2019 e só serão válidas após o atleta aceitar as condições do
evento e efetivar o pagamento, conforme segue:
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Lote

Datas

Investimento
Adulto

1º

25 de abril
a 31 de
maio
1º a 28
deJunho
29 de junho
a 05 de
Julho

2º
3º

Investimento
Infanto-juvenil

R$55,00 +
taxas

Investimento
Adulto – KIT
PLUS
R$70,00 +
taxas

R$60,00 +
taxas
R$ 65,00+
taxas

R$75,00 +
taxas
R$ 80,00+
taxas

R$45,00 +
taxas
R$ 50,00+
taxas

R$40,00 +
taxas

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, o participante aceita
todos os termos e assume total responsabilidade por sua participação no evento em
conformidade com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste
regulamento. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo o participante ceder
seu número de peito para outra pessoa.
Nas categorias Adulto as inscrições serão a partir dos de 16 (dezesseis) anos.
Na categoria infanto-juvenil será destinada para crianças e adolescentes entre 3 e 15
anos. A idade a ser considerada para os efeitos de inscrição e classificação por faixas
etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano de 2019.
Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova,
obrigatoriamente com autorização do pai ou de um responsável legal, em
conformidade com o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” que faz parte deste
regulamento, e deverá ser acompanhada da cópia de um documento de identidade
do responsável e será retida pela organização no ato da retirada do kit do atleta.
Ao se inscrever na 1ª Corrida do 3º BPM, o atleta assume automaticamente o
conhecimento e dá sua concordância a todos os termos deste Regulamento, devendo
acatar todas as decisões da organização. Compromete-se a não recorrer a nenhum
órgão ou Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos
organizadores do evento.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
na ficha de inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da
prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.
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1.2. PERCURSOS E PROVAS
A 1ª Corrida do 3º BPM - 2019 terá 3 (três) provas: 2 (duas) adulto para 5km
e 10km (duas voltas no percurso de 5km) e 1 (uma) prova infanto-juvenil com percurso
de máximo de 0,6km:

Itinerário infanto-juvenil – Máximo 600 m com saída e chegada na R. Argentina,
defronte ao 3º BPM.

Itinerário adulto – 5 km com saída e chegada na R. Argentina, defronte ao 3º BPM.
10 km serão 2 voltas
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A organização da Prova poderá, por motivos de força maior, alterar o itinerário
da corrida.

2. ENTREGA DOS KITS E CHIPS
A entrega do Kits ocorrerá nos dias 12 de julho, das 14 às 20h e no dia 13 de
julho, das 08h às 15h, em local a ser definido e que será divulgado por meio das mídias
sociais. O kit conterá camiseta, sacochila, chip, número, alfinetes, podendo conter
outros brindes. No kit Plus está incluso um manguito. O kit infanto-juvenil não há chip.
Para retirar o Kit o atleta deve comparecer pessoalmente, ou através de
terceiros com apresentação de documentação com foto do inscrito. Os militares
deverão apresentar sua identidade funcional. Nesse momento o atleta ou responsável
deverá conferir o cadastro (dados completos) e o número de peito. Não serão aceitas
reclamações cadastrais após a retirada do kit. Para a retirada do kit infanto-juvenil
deverá ser entregue a autorização dos pais.
Caso não seja retirado o KIT nas datas e horários estipulados, o atleta ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit, não ocorrendo o reembolso
do valor investido. Não será entregue o KIT após o evento. Não será possível na
entrega do kit ao atleta trocar de tamanho da camisa que foi previamente escolhido.
Cada atleta receberá um número que deve ser usado visivelmente na altura do
peito, sem rasura ou alterações, durante toda a realização da prova, sendo passíveis
de desclassificação os participantes que não cumprirem essa disposição.

2.1. UTILIZAÇÃO DO CHIP
O chip de cronometragem é descartável e deverá ser fixado na forma correta,
conforme instruções fornecidas no envelope, junto ao número de peito. O uso do chip
é obrigatório, acarretando na desclassificação do atleta quando se observado por
algum fiscal à falta ou uso indevido do chip..
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3. PROGRAMAÇÃO E ORIENTAÇÕES
Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos quarenta minutos
de antecedência (40 minutos antes da largada), quando serão dadas as instruções
finais. Ressalta-se que a partir das 16h as vias de acesso serão interditadas,
impedindo o acesso de veículos até o 3º BPM. Cada participante deverá ter o
conhecimento do percurso (conforme item 1.2.).
A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não
coloque em risco a segurança dos atletas, salvo decisão contrária dos organizadores
da prova.
A participação do atleta na prova é estritamente individual e pessoal, sendo
proibido o auxílio de terceiros, ou de qualquer recurso tecnológico sem prévia
autorização por escrito da organização da prova. O acompanhamento de atletas por
treinadores/assessoria, amigos, etc., com bicicletas e outros meios, resultará na
desclassificação do participante. Também será desclassificado o atleta que sair do
percurso, não seguir as orientações dos fiscais ou agir de maneira antidesportiva.
A corrida infanto-juvenil terá distâncias de no máximo 600metros, alterando
conforme a idades dos atletas. A largada será a partir das 17h.
A largada da corrida adulta será a partirdaàs 18h30min e o prazo máximo de
duração será de 2h respectivamente. O atleta que exceder esse tempo será convidado
a terminar a prova em um veículo da organização.

4. CATEGORIAS E PREMIAÇÕES
A premiação da Corrida ocorrerá após a conclusão de todas as provas, sendo
inicialmente realizada a premiação das categorias militar, geral feminino e masculino
10km, 5km. Logo em seguida será feita a premiação por faixa etária. Todo atleta que
completar o percurso para o qual se inscreveu receberá medalha de participação.
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CATEGORIAS DOS 5KM e 10KM
MASCULINO

FEMININO

Geral (1º ao 5º)

Geral (1º ao 5º)

GERAL – POLICIAL MILITAR / BOMBEIRO MILITAR – FARDADO 5KM
MASCULINO

FEMININO

Geral (1º ao 5º)

Geral (1º ao 5º)

GERAL – POLICIAL MILITAR / BOMBEIRO MILITAR - 10KM
MASCULINO

FEMININO

Geral (1º ao 5º)

Geral (1º ao 5º)

POR IDADE
CAT

SEXO

Faixa Etária

CAT

16-29

1

30-39

2

3

40-49

3

40-49

4

A cima de 50

4

A cima de 50

1
2

MASCULINO

SEXO

Faixa Etária
16-29

FEMININO

30-39

Na Categoria Militar não haverá diferenciação por idades, somente por sexo.
Enquadram-se na categoria militar os atletas oriundos das Forças Armadas, Polícias
Militares, Corpo de Bombeiros Militares e da Reserva Remunerada/Reforma. Para os
5KM fardado é necessário que estejam uniformizados com, ao menos, coturno, calça
do fardamento e camiseta institucional.
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CATEGORIA INFANTO-JUVENIL
3-5
100 m
3-5
100 m
6-8
250 m
6-8
250 m
Feminino
Masculino
9-11
400 m
9-11
400 m
12-15
600 m
12-15
600 m
A Comissão Organizadora oferecerá os seguintes prêmios para as Provas:
a. Corrida dos 10Km
1. PREMIAÇÃO – GERAL, MASCULINO E FEMININO
Do 1º ao 5º Lugar – Troféus
2. PREMIAÇÃO – GERAL, POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR, MASCULINO
E FEMININO
Do 1º ao 5º Lugar – Troféus
3. PREMIAÇÃO – POR IDADE, MASCULINO E FEMININO
Do 1º ao 3º Lugar – Troféus

b. Corrida dos 5km
1. PREMIAÇÃO – GERAL, MASCULINO E FEMININO
Do 1º ao 5º Lugar – Troféus
2. PREMIAÇÃO – GERAL, POLICIAL E BOMBEIRO MILITAR MASCULINO E
FEMININO - FARDADO
Do 1º ao 5º Lugar – Troféus
3. PREMIAÇÃO – POR IDADE, MASCULINO E FEMININO
Do 1º ao 3º Lugar – Troféus
c. Corrida Infanto-Juvenil
1. Todos receberão medalhas de participação.

Por se tratar de uma prova amadora, o tempo utilizado para fins de premiação
será o tempo bruto. Não haverá dupla premiação, ou seja, o atleta não poderá receber
troféus na categoria geral e por faixa etária.
Os atletas que se inscreveram na CATEGORA POLICIAL E BOMBEIRO
MILITAR, não concorrerão na CATEGORIA GERAL.
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Não serão entregues medalhas e brindes (quando houver) pós-prova para as
pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova, em conformidade com o
item 2. Também não serão entregues troféus aos atletas que não comparecerem ao
pódio durante a cerimônia de premiação.
Os resultados oficiais da 1ª Corrida do 3º Batalhão – 2019 serão
disponibilizados através do site www.rodrigocirilo.com.br, em até 48 horas após o
término do evento.

5. INFORMAÇÕES GERAIS
5.1. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS
O participante é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando
sua condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao
longo da competição.
A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos
atletas, despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela
participação no evento. Será disponibilizado um serviço de ambulância para
atendimento emergencial aos atletas e para a remoção destes aos hospitais da rede
pública de saúde, caso opte pela remoção ou transferência para hospitais da rede
privada de saúde, eximindo a Comissão Organizadora de qualquer responsabilidade
ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento médico.

5.2. GUARDA-VOLUMES
Será disponibilizado guarda-volumes individuais, cabendo a cada inscrito, a
responsabilidade pelos seus pertences. Os guarda-volumes terão seu uso liberado a
partir das 16h e encerrado às 20h.
A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova
e por tanto não se responsabilizará por qualquer extravio de valores, objetos,
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equipamentos e outros deixado no guarda-volumes, pois é um serviço cortesia aos
participantes da 1a Corrida do 3o BPM.

5.3. POSTOS DE HIDRATAÇÃO
A Organização da Prova disponibilizará aos atletas pontos de hidratação com
água no percurso da prova e distribuição de frutas. Para a categoria adulto serão ao
menos 02 (dois) pontos (aos 2km, 4km) .

5.4.ESPAÇO KIDS

A Organização da Prova disponibilizará espaço kids com monitores para as
crianças brincarem enquanto seus responsáveis estiverem realizando a prova.
Todavia, por se tratar de um serviço cortesia, a Organização se exime de qualquer
acidente que eventualmente possa acontecer com as crianças, orientando aos pais
ou acompanhantes que, observem e cuidem de seus filhos.

5.5. DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS
Ao participar da 1 a Corrida do 3o BPM o atleta estará 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 prova, sem acarretar
nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com tais direitos aos Organizadores, Patrocinadores, Apoiadores
ou meios de comunicação em qualquer tempo e data.
Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um
profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores
da prova por escrito.
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Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em
geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para o 3 o BPM, seus
patrocinadores, apoiadores e a organização da prova.

5.6. SUSPENSÃO OU ADIAMENTO DA 1ª CORRIDA DO 3º BPM
Em virtude de circunstâncias extraordinárias, poderá a Organização da 1a
Corrida do 3o BPM suspender, total ou parcial, iniciada ou não, por condições que
coloquem o risco a integridade física dos participantes, vandalismo e/ou outros
motivos. Caso ocorra a suspensão pelos motivos supra, será considerada realizada a
1a Corrida do 3 o BPM e não haverá designação de nova data para sua realização, não
gerando qualquer responsabilidade e não havendo devolução do valor de inscrição.
Todavia, se pelos motivos expostos ocorrer o adiamento, a organização definirá
outra data para o evento, avisando todos os participantes com a antecedência
necessária. Também, nesse caso, não gerará qualquer responsabilidade e não
havendo devolução do valor de inscrição.

5.7. MONTAGEM DE TENDAS
A Comissão Organizadora indicará os locais para montagem de tendas em
conformidade com a disponibilidade de espaço no local do evento, desde que não
interfira no bom andamento da prova. Em caso de necessidade técnica, poderá ser
exigido o remanejamento das tendas ou mesmo sua remoção.

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
A

organização

não

disponibilizará

transporte

dos

atletas,

sendo

responsabilidade de cada um chegar ao local da prova nos horários pré-estabelecidos.
Os custos de transporte, hospedagem, alimentação, seguros ou quaisquer outras
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despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante
e depois da mesma serão de responsabilidade exclusiva do participante.
Eventuais Recursos, referente às primeiras colocações, deverão ser
apresentados no máximo em 15 (quinze) minutos após sua divulgação.
Não haverá reembolso de nenhum valor em virtude de dano aos equipamentos
e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o
motivo.
Não haverá reembolso de nenhum valor em virtude de extravio de materiais ou
prejuízo que porventura os atletas ou terceiros venham a sofrer durante a participação
na corrida.
A chegada da prova será filmada em vídeo e poderá ser usada para apuração
de casos em que haja suspeita de fraudes na classificação de atletas. Não será
fornecida cópia do vídeo para nenhum participante.
Eventuais dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas ao e-mail
3bpm-p5@pm.pr.gov.br ou 3bpmp5patobranco@gmail.com e através dos telefones
46 3272-1700 e 46 32721705.
Dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela ORGANIZAÇÃO
e/ou por seus ORGANIZADORES e REALIZADORES de forma soberana, não
cabendo recurso a estas decisões. Por tanto, a Organização poderá a seu critério ou
conforme as necessidades do EVENTO, incluir ou alterar este regulamento, total ou
parcialmente.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE - ADULTO
Eu,__________________________________________, RG ____________,
CPF ________________ no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distâncias de 5km e 10 km;
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e
não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar
atividades físicas;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela minha participação na 1ª Corrida do 3o BPM (que
incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a Polícia Militar
do Paraná e seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura possam ocorrer em virtude desta prova;
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do
Regulamento da 1ª Corrida do 3o BPM;
5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e
entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação
e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político, sem a
devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer material
ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes e /ou
das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer
caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo meu
direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
7. 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 a Organização do Evento, mídia e
patrocinadores.
8. Compreendo 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
consequência da minha participação nesta PROVA.

Pato Branco, ______ de _____________________________ de 2019.

______________________________________________________
Atleta
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – RESPONSÁVEL CRIANÇAS E INFANTOJUVENIL
Eu,__________________________________________, RG ____________,
CPF ________________, neste ato na qualidade de responsável pelo menor
___________________________________________, RG ____________, CPF
________________, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para os
devidos fins de direito que:
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de até 600m para
participantes de 3 a 15 anos, e distância de até 5km para 16 a 17 anos;
2. O menor está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta
PROVA, e não existe nenhuma recomendação médica que impeça de praticar
atividades físicas;
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela participação na 1ª Corrida do 3 o BPM (que incluem
possibilidade de invalidez e morte), isentando assim a Polícia Militar do Paraná
e
seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou
físicos, que porventura possam ocorrer em virtude desta prova;
4. Li, conheço, aceito e expliquei ao menor, nos submentando integralmente a
todos os termos do Regulamento da 1ª Corrida do 3o BPM;
5. Declaro que o menor não portará, nem utilizará nas áreas do evento, percurso
e entrega de kits, ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de
divulgação e promoção, nenhum material publicitário, promocional ou político,
sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e também, qualquer
material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos participantes
e /ou das pessoas presentes, aceitando a retirada pela organização ou
autoridades, das áreas acima descritas.
6. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que o menor pode
sofrer caso descumpra o regulamento ou cometa alguma falta grave. Excluo
direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.
7. Autorizo o uso das imagens, 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 a Organização do Evento, mídia e
patrocinadores.
8. 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 com o menor por
consequência de sua participação nesta PROVA.
Pato Branco, ______ de _____________________________ de 2019.

______________________________________________________
Atleta

