
Regulamento 

CORRIDA NOTURNA PERFORMANCE RUNNERS 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 A prova “1ªCORRIDA NOTURNAPERFORMANCE RUNNERS” serárealizada no dia 25 de 

Outubro de 2014, no município de Palmas – PR, com percurso de 5 km Acima de 16 anos, com 

largada as 20h00min horas, (com possível atraso devido à prova infantil), podendo participar pessoas 

de ambos os sexos, com idade superior a 16 anos completos, devidamente inscritos.Com largada em 

frente à Prefeitura municipal de Palmas. 

 

OBS: Prova infantil 500 metros até 11 anos 

1000 metros 12/13 anos 

                             2000 metros 14/15 anos após18h:30 

 

1.2O evento acontecerá em quaisquer condições climáticas.  

1.3. Chegar com antecedência de 60 minutos antes para evitar congestionamentos e atrasos para a largada 

do evento. 

1.4É de direito exclusivo do REALIZADOR o usufruto das imagens do evento, bem como dos 

atletas participantes, para utilização em materiais promocionais, publicitários, de divulgação e de 

propaganda do evento, desde que não venham a denegrir ou causar prejuízos à imagem das pessoas e dos 

atletas participantes; 

1.5. Este REGULAMENTO faz parte integrante da FICHA DE PARTICIPAÇÃO da prova, sendo que o 

atleta inscrito, na medida em que finaliza a sua ficha de participação, declara possuir total ciência do seu 

teor e conteúdo, declarando também estar de acordo, por livre e espontânea vontade, com seus termos e 

condições, pois não cabe a ele negar a existência deste REGULAMENTO, ou de qualquer norma ou 

condição nele constante; 

1.7. Este REGULAMENTO estará disponível desde a sua data de finalização, para toda e qualquer tipo de 

consulta, assim como, o mesmo estará disponibilizado na DIVISÃO DE ESPORTES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PALMAS. 

  

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1. Participarão somente na prova atletas devidamente inscritos; 

 

2.2. O atleta participante poderá optar somente por uma das modalidades oferecidas. 

2.3. Para este evento serão disponibilizadas 300 vagas, para a corrida de 5 km. Estas vagas poderão 

esgotar antes da data final determinada pela organização. 

2.4. Ao confirmar a sua participação neste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos 

dados fornecidos, aceita e acata totalmente o REGULAMENTO e suas regras, assume as despesas de 

transporte, hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante ou depois do evento. 

2.5. É de responsabilidade do atleta estar com sua saúde em perfeitas condições físicas e clínicas e ciente 

de que a falta de treinamento poderá colocar em risco a sua própria vida.  A organização disponibilizará 

apoio médico com ambulâncias para prestar o primeiro atendimento e eventuais remações;                                                                                                            

2.6. Caso o atleta precise de internamento hospitalar, este ficará sob-responsabilidade do atleta ou seu 

acompanhante, podendo o mesmo optar pelo local de atendimento. 



 3. INSCRIÇÕES 

3.1. Toda inscrição é pessoal e intransferível, sendo que depois de efetuada não poderá ser alterada, 

cancelada ou transferida; 

3.2. As inscrições poderão ser realizadas pela internet no site: www.portalrbj.com.brou via e-mail; 

3.3. Valor da Inscrição R$ 25,00;CAMISETAS DO EVENTO APENAS PARA OS 150 PRIMEIROS 

INSCRITOS. 

3.4. As inscrições tem data de encerramento no dia 21/10, podendo encerrar antes quando atingir o 

número de 300 vagas.( no dia será disponibilizados 30 inscrições na hora) 

3.5. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente com ALEXANDRO PEREIRA, pela internet através 

dedepósito bancário, EM CASAS LOTÉRICAS OU NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL. 

AGÊNCIA: 1319 

OP: 013       

CONTA: 2210-0 

ALEXANDRO PEREIRA (O depositante deverá encaminhar comprovante por e-mail PARA 

CONFIRMAÇÃODE SUA INSCRIÇÃO) 

Obs.: Casos eventuais, entrar em contato por email, podendo efetuar o pagamento no dia da prova. 

4. CATEGORIAS E PREMIAÇÃO, TROFÉU DO 1º AO 3° COLOCADO. 

4.1. As categorias e idade deste evento seguem assim distribuídas. 

Masculino  

 16/19 anos A 

20/24 anos B 

 25/29 anos C 

 30/34 anos D 

 35/39 anos E 

 40/44 anos F 

 45/49 anos G 

 50/54 anos H 

 55/59 anosI 

 60/64 anos J 

 65 acimaK 

Feminino  

 16/29 anos L 

 30/39 anos M 

 40/49 anos N 

 50/59 anos O 

 60 acimaP 

Militar 

http://www.portalrbj.com.br/


 18/34 anos  Q 

 35 acima              R 

 Feminino LivreS 

PNE: 

CADEIRANTES: (COM PREMIAÇÃO ESPECIAS PARA AMBAS CATEGORIAS) 

4.2. A premiação geral, masculino e feminino: 

- 1º lugar troféu (eventualmente brindes) 

- 2º lugar troféu (eventualmente brindes) 

- 3º lugar troféu (eventualmente brindes) 

Premiação geral local: 

- troféu do 1º ao 5º colocado. Masc. E fem. 

 

Obs.: não haverá premiação em dinheiro, caso houver alteração serão comunicados antecipadamente. 

4.3. Haverá premiação nas distâncias dacategoria infantis , podendo eventualmente receber prêmio 

somente os 03 primeiros colocados masculino e feminino de cada prova ( 500mtrs/1000mtrs/2000 mtrs) 

4.4. O sistema de apuração será por “funil”. Com computador na chegada registrando as colocações. 

4.5. Todos os atletas que terminarem a prova receberão medalha de participação.  

5. KIT DO ATLETA – RETIRADA 

5.1 A retirada do kit será realizada no dia da prova, após as 16h00m, no local da largada. Mediante 

comprovante de pagamento ou email de confirmação da prova com documento com foto. 

5.2 O KIT de participação do evento, vinculado à taxa de inscrição será composto de: 

Número de peito 

Camiseta Promocional (para os 150 primieros inscritos) 

Frutas e medalhas de participação na chegada do atleta. 

5.3 As camisetas serão disponibilizadas nos tamanhos P. M. G., em quantidades limitadas para cada 

tamanho, portanto antecipe a sua inscrição. 

Percurso: no site       http://www.rbj.com.br/ 

facebook   :https://www.facebook.com/events/941716995854043/?ref=ts&fref=ts 

Contato pelo emailalexandroapereira@hotmail.com 

 


