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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DE IVAIPORÃ 

UEM MARINGÁ-CAMPUS IVAIPORÃ 

                     ACISI  - N. REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE IVAIPORÃ 

VI CORRIDA RÚSTICA DE IVAIPORÃ 
“PARE DE FUMAR CORRENDO” 

 

 
 

REGULAMENTO 

 

Capítulo I - Das Disposições Preliminares: 
 
Art. 1º - Quando da inscrição o atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito estado de 

saúde, pois a organização não se responsabilizará por acidentes que por ventura 
venham a ocorrer no transcurso da prova. 

 

 
 
 

Capítulo II - Da Organização: 
 
Art. 2º - A Organização deste evento está sob a responsabilidade do Departamento de Esporte 

e Lazer de Ivaiporã, Universidade Estadual de Maringá- com parcerias da UEM-
Campus Ivaiporã -  SESC Ivaiporã, Lions Clube Maringá Universitário Integração e 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã, Núcleo Regional de 
Educação de Ivaiporã. 

 
 

 
 

Capítulo III - Das Inscrições: 
 
Art. 3º - Os corredores (as) deverão inscrever-se no endereço www.tabagismo.uem.br no  

período de 01 a 25 de Novembro de 2017. 
Atletas menores de 18 anos,categorias mirim,infantil e juvenil no ato de inscrição 

deverão ter a autorização assinada pelo seu responsável e na retirada dos números 

apresentar um documento de identificação.  

             

 
 
Paragrafo único: A entrega dos números será no dia 02 de Dezembro na Av. Paraná –
Centro (Praça Henrique Portelinha) localizada em frente: Agência do Banco do Brasil – 
Relojoaria Nacional-  das 10:00 às 12h00 e das 13:00 às 15:00 horas. 

 
 

http://www.tabagismo.uem.br/
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Art. 4
o 

 No ato da inscrição ou na retirada do número os atletas deverão entregar 1 kg de      
alimento não perecível – menos sal. 

 
Art. 5º - Categorias. Será considerado o ano de nascimento (Base): 
 

Mirim (9 a 11 anos) 1.200 metros (Masculino e Feminino) 

Infantil (12 a 14 anos) 2.300 metros (Masculino e Feminino) 

Juvenil (15 a 17 anos) 6.200 metros (Masculino e Feminino) 

Adulto (18 a 39 anos)  6.200 metros (Masculino e Feminino) 

Veterano A (40 a 46 anos) 6.200 metros (Masculino e Feminino) 

Veterano B (47 a 52anos) 6.200 metros (Masculino e Feminino) 

Veterano C (53 a 59 anos)  6.200 metros (Masculino e Feminino) 

Veterano D (60 a 65anos ) 

Veteranano (66 anos acima) 

Paralímpico (T20 e DI)  idade livre                 

6.200 metros (Masculino e Feminino)  

6.200 metros (Masculino e Feminino) 

6.200 metros (Masculino e Feminino) 

 

§ -Único: A Comissão Organizadora da VI Corrida Rústica de Ivaiporã”Pare 
de Fumar Correndo “  poderá solicitar junto ao atleta inscrito neste evento a 
apresentação  da  cédula de identidade ( R. G. ) para a verificação e 
comprovação do ano de nascimento do participante,como  também da 
premiação. Se não for comprovado pelo atleta, através do documento exigido 
o mesmo será eliminado do evento ( da premiação). 
   

 

Capítulo IV  - Da Arbitragem 

 
Art. 6º - Estará a cargo do Departamento Municipal de Esporte 
 
 

Capítulo V - Da Premiação 
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Art. 7º - Os cinco primeiros colocados nas modalidades, masculino e feminino das categorias 

Mirim, Infantil e Juvenil terão a premiação em medalha,e os dois primeiros receberão DVDs.Na 

categoria Adulto masculino e feminino serão premiados do 1º ao 5º lugar em dinheiro mais 

troféus. As categorias,  Veterano A,B,C,D e E terão premiação em dinheiro somente para o 1º 

colocado e troféu até os três primeiros colocados. A categoria Paralímpico somente troféus 

aos 3 primeiros colocados.  

§ - Único  Sómente haverá premiação em dinheiro para as categorias previstas, no 

regulamento desde que tenha  no minimo  de 5(cinco) atletas inscritos particicipantes  e 

que tenham concluído a VI Corrida Rústica “Pare de Fumar Correndo” previsto no 

regulamento. 

 
 

MASCULINO 
 

Categoria Primeiro lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar 

Veterano A,B,C,D  e  E R$ 50,00 + Troféu Troféu Troféu 

 

Categoria Primeiro lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar Quarto Lugar Quinto 
Lugar 

Adulto R$ 450,00 + 
Troféu 

R$ 220,00 + 
Troféu 

R$ 120,00 + 
Troféu 

R$70.00 R$60,00 

 

FEMININO 
 
Categoria Primeiro lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar 

Veterano A,B,C,D  e  E R$ 50,00 + Troféu Troféu Troféu 

 

Categoria Primeiro lugar Segundo Lugar Terceiro Lugar Quarto Lugar Quinto 
Lugar 

Adulto R$ 450,00 + 
Troféu 

R$ 220,00 + 
Troféu 

R$ 120,00 + 
Troféu 

R$70,00+ 
Troféu 

R$60,00+
Troféu 

 

 

Art. 8º- A premiação será efetuada logo após a apuração dos resultados e no final da 
competição. 
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Art. 9º- Para receber a premiação em dinheiro o atleta deverá apresentar a célula de 
identidade e no caso das Categorias Mirim, Infantil e Juvenil poderá ser feita por um 
responsável. 

 

 
 

Capítulo VI – Da Prova 
 
Art.10– A VI CORRIDA RÚSTICA DE IVAIPORÃ “PARE DE FUMAR CORRENDO”, será     

realizada no dia 2 de dezembro de 2017 (sábado): Local da saída/ chegada na Avenida 

Souza Naves nº 1.111(Hotel Vilhar) Praça. Manoel Teodoro da Rocha. Inicio as 17:00 horas. 
 
A Corrida Rústica será realizada em 3(etapas) com os seguintes Percursos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1ª Largada: 17h00min  Mirim – Masc. / Fem.Percurso:1.200 m.: Saída da Praça Manoel 
Teodoro da Rocha –continua na Av.Souza Naves, até uns 400 metros contornando pelo lado 
esquerdo, da Av. Souza Naves em direção a Praça Manoel Teodoro da Rocha ,chegando a 
Praça pelo lado da fonte chafariz,na R.Bandeirantes virando a direita e no sinaleiro vire a 
esquerda, seguindo até a rotatória do Semáforo pela Av.Brasil  em frente ao Banco do Brasil, 
vire a esquerda e novamente vire a esquerda em frente e complete o percurso  na linha de 
chegada. 
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2ª Largada: 17h20min  Juvenil e Infantl/ Masc - Fem   Percurso: 2.300 m. Saída no mesmo local 
da 1ª e 2ª largadas,seguindo a Av.Souza Naves até 900 metros virando a esquerda e seguindo 
a R.Sertanopolis uns 20 m e seguir em frente na R.Sertaneja até a Univale, virar para esquerda 
seguindo a Av.Minas Gerais até a Rua Arapongas( Hotel Vanalli) seguindo a Av .Souza Naves 
em direção a Praça Manoel Teodoro da Rocha,chegando a Praça em frente a fonte chafariz R. 
Bandeirantes  virar a  direita  e  no  sinaleiro  virar a  esquerda,  seguindo  até a rotatória do 
Semáforo pela  Av.  Brasil  em  frente ao Banco  do  Brasil, virar a esquerda  e novante virar  a 
esquerda em frente  e completar o percurso  na linha de chegada. 
 

 
                                                                                                                                                           
3ª Largada:18h Adulto e Veterano  A- B- C-D-E -Paralimpico  /Masc Fem-  6.200 m.Duas(2)voltas  
de 3.100 metros. Saida do mesmo local das largadas e seguir a Av.Souza Naves até a rotatoria 
 da Praça Professor Miltom Pirolo(UEM – Colégio Estadual Barão do Cerro Azul)) virar pelo lado 
direito contornando a rotatória e voltar pela Av.Souza Naves até a Rua Sertanópolis subir uns 20 
metros e seguir em direção a Univale pela R.Sertaneja até a Av.Minas Gerais seguindo a mesma  
até a Rua Arapongas( Hotel Vanalli) seguindo  a  Av .Souza  Naves em direção a Praça Manoel 
Teodoro da Rocha,chegando a Praça em frente a fonte chafariz R.Bandeitantes virar a direita            
e  no  sinaleiro  virar a  esquerda, seguindo  até a rotatória do Semáforo pela Av.Brasil em fren-          
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te  Banco  do  Brasil, virar a esquerda  e novante virar  a esquerda em frente e completar o 
percurso  na linha de passagem da 1volta seguindo o mesmo trajeto para completar e terminar   
a corrida na 2ª volta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 
Art. 11º – Será desclassificado o atleta que: 

a)  Não cumprir o percurso; 
b)  Largar antes da autorização; 
c)  Deixar de passar nos postos de identificação; 
d)  Dificultar a ação de outros concorrentes; 
e)  Chegar sem o número de identificação; 
f)  Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva; 
g)  Fumar no local e durante corrida; 
h)  Pegar carona de autos, bicicletas cortar caminho ou similares; 
i)   Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida; 
j)   Encobrir o número; 
k)  Desacatar outro atleta, o público, a arbitragem ou os organizadores; 
l)   Apresentar irregularidade na ficha de inscrição. 
m) Deixar de apresentar a cédula de Identidade(RG) quando solicitado pela Comissão       
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  organizadora..  
 
Parágrafo  único:  A  desclassificação  do  atleta  terá  validade  após  análise  feita  pela 
coordenação da corrida e divulgada pelo sistema de som do EVENTO. 

 

 
 

Capítulo VII - Das Disposições Gerais 
 
Art. 12º - No dia da prova os atletas deverão estar no local uma hora antes do inicio da prova 
 

 

Art.13º-  É expressamente proibida a troca de números entre os competidores antes ou 
durante a corrida e no momento da apuração de resultados, sob a pena de desclassificação. 

 

 

Art 14º - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 
imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda 
que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão 
e/ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

 
Art.15º- A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 

regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando 
estas alterações na retirada do Kit. 

 
Art. 16º- A Organização poderá suspender a qualquer momento o evento por questões de   

segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 
 
Art. 17º - Ao participar do evento o(a) atleta aceita integralmente o regulamento da prova, 

participando por livre e espontânea vontade, e assumindo as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação, treinamento, seguros e quaisquer outras despesas 
necessárias ou proveniente da sua participação na prova, antes, durante depois da 
mesma. 

 
Art. 18º - Todos os assuntos técnicos e omissos a este regulamento serão resolvidos pela 

coordenação do evento. 
 
 
 
 
 
 


