
3ª CORRIDA RÚSTICA DE LOANDA 2017    REGULAMENTO   
REALIZAÇÃO  Grupo de Corrida Life Running juntamente com Unimed – Paranavaí.   APOIO  Prefeitura Municipal; Polícia Militar; Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo; 
Secretária de Saúde e Defesa Civil. 
  DATA / LOCAL / HORÁRIO / LARGADA 
Data: 03 de Dezembro de 2017 (Domingo).  
Local: Centro da Cidade (Praça da República)  
Horário: 08h30m – Masculino e Feminino  Largada: Ocorrerá apenas 01 (uma) largada para atletas masculinos e femininos, não havendo pelotão de elite.  PERCURSO  O percurso será um trajeto de 5 e 10 km, pelas ruas da cidade de Loanda, devidamente sinalizada, para ambas categoria (Masculino e Feminino).  
POSTOS DE ÁGUA 
2,5 km / 4 km / chegada – 5 km. 
2,5 km / 4 km / 5,0 km / 7,5 km / 9 km / chegada – 10 km 
 
CONTROLE DA PROVA  O controle de tempo da prova será através do chip de cronometragem. 
 
PREMIAÇÃO  Troféus do 1º ao 5º colocado no geral masculino e no geral feminino e Troféus do 1º ao 3º colocado por categoria de faixa etária.  
 
MASCULINO: 5KM  1º lugar: 600,00 + troféu 2º lugar: 450,00 + troféu 3º lugar: 300,00 + troféu 4º lugar: 150,00 + troféu 5º lugar: 100,00 + troféu   
FEMININO: 5KM  1º lugar: 600,00 + troféu 2º lugar: 450,00 + troféu 3º lugar: 300,00 + troféu 4º lugar: 150,00 + troféu 5º lugar: 100,00 + troféu 



MASCULINO: 10KM  1º lugar: 600,00 + troféu 2º lugar: 450,00 + troféu 3º lugar: 300,00 + troféu 4º lugar: 150,00 + troféu 5º lugar: 100,00 + troféu   
FEMININO: 10KM  1º lugar: 600,00 + troféu 2º lugar: 450,00 + troféu 3º lugar: 300,00 + troféu 4º lugar: 150,00 + troféu 5º lugar: 100,00 + troféu   
PREMIAÇÃO POR FAIXAS ETÁRIAS (Masculino e Feminino)  Os atletas classificados não terão premiação acumulativa (não haverá duas premiação).  
 
PREMIACAO POR CATEGORIAS – Masculino e Feminino  1º lugar: troféu  2º lugar: troféu 3º lugar: troféu   Categorias - 16 a 29 anos 
Categorias - 30 a 39 anos 
Categorias - 40 a 49 anos 
Categorias - 50 a 59 anos 
Categorias –  60 a 69 anos  
Categorias – 70 anos acima  
 
 
PREMIAÇÃO PARA MAIOR EQUIPE  Premiação para a equipe que tiver maior números de pessoas inscrita na 
prova. 
 
 
MEDALHAS 
Receberão medalhas todos os participantes inscritos que completarem a prova. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO  Serão classificados somente os que concluírem o percurso. O controle de 
tempo da prova será através do chip de cronometragem. 
 
 
 



ASSUNTOS GERAIS  1 - Ao se inscrever para a 3ª CORRIDA RÚSTIVA DE LOANDA, o Atleta 
assume toda a responsabilidade, se declarando gozar de plena saúde e ter 
treinado adequadamente para uma corrida, isentando os organizadores e 
patrocinadores de quaisquer responsabilidades em caso de acidentes ou 
lesões; 
  2 - Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que, por ventura, o atleta venha sofrer ou causar durante o período de realização do evento; 
 
3 - Será disponibilizado atendimento médico ambulatorial aos participantes, os quais se assumirão saudáveis quando do ato da inscrição; 
 
4 - Os organizadores não se comprometerão com alojamento, guarda volumes, alimentação e quaisquer outras despesas efetuadas pelos inscritos;  5 - Todos os assuntos técnicos e omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da prova; 
 
6 - No ato da inscrição, o atleta autoriza o realizador do evento a utilizar-se de todas e quaisquer imagens de sua participação na prova, sem ônus algum aos realizadores; 
 
7 - Ao participar da 3ª CORRIDA RÚSTIVA DE LOANDA, o Atleta se declara conhecedor do Regulamento, não podendo alegar desconhecimento das normas apresentadas; 
 
8- O atleta que não for registrado nos pontos de cronometragem será 
desclassificado; 
 
 
INSCRIÇÕES  Valor das inscrições será de R$55,00 (cinquenta e cinco  reais) + um Quilo de 
Alimento não perecível que será entregue a uma instituição da cidade,  deverão 
ser feitas até às 23h59min horas do dia 27 de novembro de 2017, a inscrição 
será realizada da seguinte forma: Via Internet, Pelo site: 
http://www.loandarunning.com.br 
 
 
DESCONTOS PARA GRUPOS 
Os grupos devidamente inscritos acima de 10 integrantes terão descontos. 
(entrar em contato com a equipe organizadora), através do telefone: (44) 
99856-1362 ou e-mail: loandarunning@hotmail.com.  
 
 
 



OBS: 1 - Não serão aceitas inscrições por telefone, na secretaria e/ou fora do prazo. 2 - Não serão aceitas inscrições no dia da prova.  3 - A 3ª CORRIDA RÚSTIVA DE LOANDA é considerada uma competição de abrangência Nacional, não sendo realizada premiação para atletas estrangeiros. Informações: Fones: (44) 99856-1362 (Associação).  A inscrição deverá ser preenchida por completo. A participação está aberta a atletas de ambos os sexos, maiores de 16 anos, conforme determinações  da Secretaria Municipal Esportes, Lazer e Turismo. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.  Inscritos na faixa etária de 16 e 17 anos devem preencher o formulário (em anexo) de autorização devidamente assinado (reconhecido firma) por um responsável e apresentar no dia da retirada do chip.  
 
RETIRADA DO KIT ATLETA 
Local: Frank Calçados  
Endereço: R: Deputado Accioly Filho,  534   Data: Será feita a entrega dos kits nos dias: 01/12 (sexta-feira)  das 14:00 às 18:00 hs; 02/12 (sábado) das 8:30 às 12:00 hrs  e no dia 03/12 1h30m antes da prova.   Os atletas de outros Municípios e Estados poderão retirar 1h30m antes da 
prova. Obs: O Chip e Número de cronometragem serão entregues mediante 
apresentação de um documento oficial com foto (onde conste a data de 
nascimento). A retirada do Chip e Número feita por terceiros poderá ser 
retirada mediante apresentação de documento oficial com foto, original ou 
fotocópia, do participante inscrito. Depois da retirada do Número e Chip, o 
atleta deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à equipe de apoio 
antes de deixar o recinto. O atleta que trocar o chip e/ou o número com outro 
atleta será automaticamente desclassificado da prova e suspenso de todas as 
atividades organizadas e patrocinadas pelo Departamento de Esportes, da 
Prefeitura do Município de Loanda, pelo período de 01 (um) ano. 
 
 
CHIP DE CRONOMETRAGEM  O chip de cronometragem deverá ser colocado ao tênis de maneira segura, para que não se solte durante a corrida.  
 
ATENDIMENTO MÉDICO  A organização do evento disponibiliza o atendimento médico no local da prova (médico, enfermeiros, ambulâncias), para os primeiros socorros em caso de acidentes que possam ocorrer com os participantes. Caso seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentoso, os custos serão de responsabilidade do participante.  Reposição de nutrientes: Serão fornecidas fruta e água, a fim de repor alguns nutrientes que foram perdidos durante a realização da prova.  
 
 



DISPOSIÇÕES GERAIS  Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que por 
ventura o atleta inscrito ou não, venha sofrer ou causar antes, durante e após o 
evento. Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se 
dentro do percurso conforme orientação dos fiscais. A organização da prova 
reserva-se ao direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens 
oficiais da prova, com imagens dos participantes. A prova será realizada com 
qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a segurança dos 
participantes. A decisão caberá à coordenação geral do evento, após 
julgamento da condição climática. Atletas não inscritos e que estiverem sem o 
numeral, não passarão pelo funil de chegada. Os organizadores não se 
comprometerão com alimentação e quaisquer outras despesas efetuadas pelos 
inscritos. 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.  Qualquer atitude antidesportiva julgada pela organização do evento desclassificará o atleta da prova. O número de identificação é pessoal e intransferível, de uso obrigatório. Qualquer danificação do número, que prejudique sua identificação poderá implicar a desclassificação do atleta (confira seu número e não troque com ninguém).  A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova. Os assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da Prova.  A cronometragem e chip a cargo da empresa contratada, sendo que o Departamento de Esportes fica isento de qualquer responsabilidade vinda de problemas com o sistema. 
 
 
 

  Comissão Organizadora 



AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 
 

DECLARAÇÃO E TERMO DO RESPONSÁVEL PELO ATLETA 
 

3ª CORRIDA RUSTICA DE LOANDA     
Eu________________________________________________________

_____RG_________________________________CPF___________________
_____Autorizo____________________________________________________
______________e declaro que o mesmo encontra-se em boa forma física e 
apto a participar do evento acima citado, que realizar-se-á no dia 03 de 
dezembro de 2017, domingo, na Cidade de Loanda - PR, autorizando a sua 
inscrição na prova. Declaro e eximo a promotora Life Running, seus dirigentes 
e prepostos, de toda e qualquer espécie de responsabilidade, seja de qualquer 
natureza, no caso de eventuais danos que possam ocorrer com o menor citado, 
na referida prova, a qualquer tempo. Fica a promotora Life Running, ainda, 
autorizada a usar seu nome e imagem, gratuitamente, para fins de ampla 
divulgação do evento por qualquer meio utilizado pela mídia em geral. 
 
 
 

Loanda, ______ de _______________________________de 2017.      
 
                                                                      Assinatura do responsável 
                                                        
 
                                                            _________________________________ 
    IMPORTANTE: O responsável (pais ou responsáveis) pelo atleta com idade entre 16 e 17 anos que tiver interesse em participar do evento acima citado deve apresentar o termo de responsabilidade assinado. 
 
 
 IMPRIMA  E  APRESENTE  NO  DIA  DA  RETIRADA  DO  KIT.  
APRESENTAÇÃO  DESTE INDISPENSÁVEL PARA PARTICIPAÇÃO NO 
EVENTO. 


