
DISTÂNCIA
11,5 km 

POSTOS DE ÁGUA
A cada 2 quilômetros e na chegada

PRAZO MÁXIMO DE CONCLUSÃO DA PROVA
1h45min após a largada

LIMITE MÁXIMO DE PARTICIPANTES
15ª etapa: 500 atletas. 
                     
INSCRIÇÕES
Pela internet - Até 18/09/2009.
Nas Unidades Executivas do SESC - Até 18/09/2009. Solicita-se que seja apresentado um 
documento oficial com foto que comprove a idade do atleta. 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES APÓS O DIA 18/09/2009!!!  

VALORES
Comerciários: R$ 5,00, mediante apresentação do Cartão Cliente, dentro do prazo de validade. 
Não-comerciários: R$ 10,00 para os demais participantes.

ATENÇÃO: Atletas menores de 18 anos deverão preencher o termo de responsabilidade (ficha 
de inscrição) com autorização do responsável (assinada), fornecido pela organização.· Para 
efeito das categorias, valerá a idade que o atleta tiver no dia da prova. 

APURAÇÃO/RESULTADO
A apuração da prova será por meio do sistema do SESC PARANÁ e pelo sistema de chip 
(dependendo do nº de atletas inscritos). O chip deverá ser obrigatoriamente devolvido ao 
término da prova. A não-devolução no prazo máximo de três dias após a corrida acarretará a 
cobrança no valor de R$ 100,00.O uso adequado do chip é de responsabilidade do atleta (fixar 
no cadarço do tênis).OBS: Dependendo do número de inscritos na prova, caberá à 
organização, definir se a apuração dos resultados será feita pelo tempo bruto ou líquido.

CONGRESSO TÉCNICO: dia 26/09/2009, sábado, às 14h30 no SESC Foz do Iguaçu.

KIT DO ATLETA PARA A CORRIDA
Os kits deverão ser retirados pelos atletas, logo após o Congresso Técnico, até as 19 horas, 
mediante apresentação de um documento oficial com foto (onde conste a data de nascimento) 
e do comprovante original de pagamento da inscrição, no sábado que antecede o dia da prova. 
OBS: A retirada dos kits por terceiros, dar-se-á somente mediante procuração registrada em 
cartório e com apresentação do RG do procurador. Motivo: A organização necessita da 
assinatura do atleta ou responsável legal no Termo de Responsabilidade.
O kit é composto por:· camiseta do evento;· numeral de corrida (deverá ser fixado na camiseta, 
na altura do peito);· 4 alfinetes;· percurso da prova (croqui).

REGULAMENTO CORRIDA ADULTO – FOZ DO IGUAÇU – 11,5KM



CATEGORIAS
A participação está aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos, 
conforme determinação da CBAT, assim distribuída:

Masculina: 16-19 anos, 20-24 anos, 25-29 anos, 30-34 anos, 35-39 anos, 40-44 anos, 45-49 
anos, 50-54 anos, 55-59 anos, 60-64 anos,  65-69 anos e 70 anos em diante.

Feminina:  16-19 anos, 20-24 anos, 25-29 anos, 30-34 anos, 35-39 anos, 40-44 anos, 45-49 
anos, 50-54 anos, 55-59 anos, 60-64anos, 65-69 anos e 70 anos em diante.

Comerciária (masculina e feminina): os comerciários, dependentes, empresários e sindicatos 
do comércio inscritos na prova que informarem na ficha de inscrição o número do cartão cliente 
do SESC participarão, ao mesmo tempo, da categoria por faixa etária e de uma categoria 
comerciaria através dos três melhores tempos gerais dentre todas as categorias masculinas e 
femininas, podendo assim receber duas premiações.

PREMIAÇÃO
Troféus: 1º, 2º e 3º colocados das categorias masculina e feminina, 1º, 2º e 3º comerciários 
colocados na classificação geral, das categorias masculina e feminina.

Medalhas: Para todos os participantes que completarem a prova dentro do tempo previsto, 
mediante a entrega do chip (quando houver).

Premiações especiais:
a) O primeiro colocado de cada categoria por faixa etária masculina e feminina e os primeiros 
colocados comerciários (*) masculino e feminino, no tempo geral, estarão automaticamente 
classificados para a última etapa, em Curitiba, dia 29/11/2009, com as despesas de 
alimentação (somente no restaurante indicado pelo SESCPR), hospedagem (somente nos 
hotéis providenciados pelo SESCPR), e transporte da cidade onde tem uma Unidade Executiva 
do SESCPR. Do contrário, o SESCPR não se responsabilizará por qualquer acidente ou 
incidente que atleta possa sofrer no deslocamento de sua cidade de origem até a cidade mais 
próxima onde existe uma Unidade Executiva do SESCPR instalada, bem como o custo desse 
deslocamento. 
b) Entre todas as categorias (masc. e fem.), os participantes que obtiverem o maior número de 
1º lugares no Circuito (masc. e fem), receberão uma placa de Mérito Esportivo.
c) Entre todas as categorias (masc. e fem.), receberá uma placa de Mérito Esportivo, os atletas 
(Masc. e Fem) que participar do maior número de etapas durante o Circuito.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A- Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do percurso 
conforme orientação dos fiscais. A não-obediência poderá levar à desclassificação do atleta;
B- resultado oficial: será divulgado no site www.sescpr.com.br após 24 horas do término da 
prova;
C- as inscrições são pessoais e intransferíveis. Em caso de desistência, a taxa de inscrição não 
será reembolsada (salvo motivo de força maior);
D- o atleta que não retirar seu chip, quando houver, ou que utilizá-lo de maneira imprópria, não 
terá seu resultado registrado, sem direito a reclamação.



E- é obrigatório o uso do numeral de corrida (frente do corpo, na altura do peito).
F- no ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste regulamento e 
atestará suas perfeitas condições físicas e de saúde para participar da prova;
G- a organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e 
filmagens oficiais da prova, com imagens dos participantes;
H- qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (ex: desacatar os fiscais, 
staffs e/ou organizadores do evento, entre outros);
I- a prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a 
segurança dos participantes. Decisão e condição que serão julgadas pelos coordenadores 
gerais da prova;
J- atletas não-inscritos não passarão pelo funil de chegada e não terão seus resultados de 
prova. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que esses 
atletas (não-inscritos) venham sofrer, antes, durante e após o evento. Colabore e participe 
como atleta inscrito para usufruir dos benefícios da prova;
K- a organização disponibilizará para os atletas inscritos o atendimento médico no local da 
prova, com ambulância e recursos necessários para os primeiros socorros. Caso seja 
necessário o atendimento hospitalar e medicamentoso, os custos serão de responsabilidade 
do atleta;
L- a organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a 
documentação do atleta para fins de comprovação da idade do mesmo. · 
Serão utilizados banheiros químicos, quando necessários, e guarda-volumes no local de 
largada/chegada da prova. A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor 
para a prova.

OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 
PROVA.
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