REGULAMENTO GERAL

I) DA FINALIDADE:
Art. 1º - A prova será intitulada “Night Run Unimed Irati” e acontecerá no dia 19 de
outubro de 2019 em Irati no Paraná. Terá como objetivos o de promover e difundir a
prática da atividade física através da corrida de rua além de favorecer o intercâmbio
cultural, esportivo e solidário entre a comunidade regional.
II) DAS INSCRIÇÕES E DO KIT DO ATLETA:
Art. 1º- As Inscrições serão realizadas através do site www.ticketagora.com.br
Art. 2º- O período das inscrições será dividido por lotes da seguinte maneira: de
01/08/2019 a 31/08/2019; de 01/09/2019 a 20/09/2019 e 21/09/2019 a
17/10/2019 podendo ser encerradas assim que completar o limite de 800 (oitocentos)
atletas inscritos no total e nas diferentes categorias.

Art. 3º - Serão oferecidas duas distâncias, sendo de 10Km e de 5km em um circuito de
rua na cidade de Irati no Paraná. O circuito de 10Km corresponderá a duas voltas no
circuito de 5Km.
Art. 4º - O Custo das Inscrições serão da seguinte forma:
1° LOTE – do dia 01/08/2019 ao dia 31/08/2019 no valor de R$70,00 + taxa de
inscrição do site ticketagora.
2°LOTE – do dia 01/09/2019 ao dia 20/09/2019 no valor de R$80,00 + taxa de
inscrição do site ticketagora.
3° LOTE – do dia 21/09/2019 ao dia 17/10/2019 no valor de R$90,00 + taxa de
inscrição do site ticketagora.
Os atletas inscritos em qualquer um dos lotes acima descritos ganharão o Kit Do Atleta
com camiseta de poliamida caracterizada para o evento no tamanho selecionado no ato
da inscrição (com exceção do terceiro lote que não terão como escolher o tamanho da
camiseta) + sacola + numeral de peito e chip de cronometragem descartável + medalha
de participação+ squeeze
Art. 5º -Atletas com mais de 60 anos completos até o dia da prova – 19/10/2019
– farão jus ao desconto de 50% nas suas inscrições e deverão estar dispostos a
apresentar um documento de identidade que comprove a idade. Caso não se
enquadre na categoria com desconto, será cobrada a diferença em espécie que
totalize o valor referente ao último lote de inscrições e o mesmo readequado a
categoria etária logo abaixo.
§ 1.º A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a
que o atleta terá em 19 de outubro de 2019
Art. 6º Todo corredor inscrito deverá retirar seu Kit do Atleta em local data e horário
ainda a serem definidos e informados previamente pela organização por meio de contatos
oficiais.

Art. 7º - Toda inscrição efetuada pressupõe que o atleta se encontra em perfeitas
condições de saúde para a prática esportiva proposta assumindo os riscos inerentes a
prática física.
Art. 8º - A comissão organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades,
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, com aviso prévio.
Art. 9º -

A quantia paga pela inscrição não será devolvida, em nenhuma hipótese.

Art. 10º A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo qualquer atleta ser
substituído por outro, em qualquer situação.
III) DO PERCURSO:
Art. 2º - A Largada e Chegada dos 5 Km e 10 Km acontecerá na Travessa Frei Jaime rua da cidadania - em Irati sendo a largada para todas as categorias prevista para
às 19:30h

IV) DA DURAÇÃO E DA PROVA:
Art. 1º - A duração total da prova de 5 km e de 10 Km será de 1:30 horas, sendo o
ganhador o atleta que cumprir o trecho proposto em menor tempo e de acordo com sua
faixa etária conforme as categorias propostas.
V) DA PREMIAÇÃO:
Art. 1º Todos os atletas regularmente inscritos receberão uma medalha de participação
como parte do “kit do atleta”.
Art. 2º - Os atletas classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares de acordo com o
tempo e dentro da sua categoria serão premiados com troféus respectivamente.
VI) DAS CATEGORIAS:
Art. 1º - Poderão participar atletas de ambos os sexos em ambas as provas de 5km e de
10Km de acordo com as categorias abaixo:
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F-15-24
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F-36-45
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anos
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anos

Art. 2º - Poderão participar atletas de ambos os sexos – categoria mista - na prova de
5km de acordo com a faixa etária abaixo:
Masculino/Feminino – 11 a 14 anos
Art. 3º- A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição é a que
o atleta terá em 19 de outubro de 2019.
Art. 4º- O atleta não poderá alterar a modalidade no dia da prova (5 km e 10 km)
escolhida no ato de inscrição.
Art. 5º- O atleta não poderá realizar troca de tamanho de camiseta. Será entregue
conforme indicado no ato de inscrição. com exceção dos atletas inscritos no ultimo lote
que receberão camisetas do tamanho disponível no momento da retirada do kit do atleta.

VII) DA CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA :
Art. 1º- Na prova a organização adotará o sistema eletrônico de CHIP. O CHIP e o
número de peito serão entregues ao participante na retirada do Kit do Atleta e estes itens
serão os comprovantes de que o corredor (a) é participante oficial da corrida. Para validar
o seu tempo no funil de chegada, o corredor deverá estar com seu número fixado na
altura do peito onde estará o CHIP.
Art. 2º- O CHIP deve ser utilizado de acordo com as instruções recebidas junto com o “Kit
do Atleta”, sendo de responsabilidade do participante a utilização adequada. O uso
incorreto do CHIP poderá não registrar o tempo de prova. O CHIP será de uso único, não
precisando ser devolvido ao final da prova.

VIII) DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Art. 1º - Os corredores deverão obrigatoriamente usar uniforme adequado à prática
esportiva, não podendo correr sem camiseta.
Art. 2º - Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes que venham a ocorrer
com os participantes ANTES, DURANTE E APÓS, a prova, sendo que todas as medidas
serão tomadas para a segurança e suporte do atleta.
Art. 3º - O número de peito recebido pelo participante será o único documento
comprobatório para a participação do atleta na prova. Este número deverá ser fixado na
parte frontal da camiseta para facilitar a identificação do atleta.
Art. 4º - Por motivo de segurança, durante o percurso, o atleta deverá se manter nas
laterais da pista de rolamento, seguindo as orientações da equipe de apoio da
Organização do Evento.
Art. 5º - Caso não haja condições técnicas e/ou segurança para a realização da corrida, a
Comissão Organizadora se reserva no direito de transferi-la ou cancelá-la, medidas essas
que serão tomadas no dia da prova.
Art. 6º - Qualquer irregularidade ou atitude antiesportiva será julgada pela comissão
organizadora e será passível de desclassificação da corrida.
Art. 7º - A Organização disponibilizará espaço para guarda-volume, porém não se
responsabilizará por pertences de valores. Solicita-se não deixar neste espaço objetos de
valor.
Art. 8º - O resultado oficial será divulgado no site www.chronomax.com.br em até 48
horas do término da prova.

Art. 9 º - No palco, todos os corredores premiados deverão obrigatoriamente estar
vestindo a camiseta oficial da 2° Night Run Unimed Irati. Será proibida a publicidade de
empresas concorrentes aos serviços prestados pela Unimed Curitiba (Plano de Saúde,
Serviço de Remoção de Urgência e Emergência e Laboratório de Análises Clínicas, etc)
por parte dos corredores durante a premiação no palco.
Art. 10º - Poderão ser realizadas alterações neste regulamento em qualquer momento de
acordo com a necessidade da organização.
Art. 11º - Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do
evento.
Art. 12º - Todos(as) 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 (finisher).
Art. 13º - É obrigatório que os corredores estejam com seu número de peito fixado em
sua camiseta ao terminar a prova para o recebimento da medalha.
Art. 14º - Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as
pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da prova.
Art. 15º- Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão chamados os
classificados com melhor tempo, sucessivamente.
Art. 16º - Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova.
Art. 17º - As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail:
sandrosloboda@gmail.com

