
                                                 REGULAMENTO 
   CIRCUITO UNIVERSITÁRIO DE CORRIDAS 
                        

                           2012 / 2013   UFPR   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

LOCAL :  PARQUE NAUTICO DO IGUAÇU (BOQUEIRÃO) 

Este CIRCUITO UNIVERSITARIO terá como um de seus objetivos, 
homenagear a UFPR pelos seus (100 anos de existência)  

A LARGADA SERA  REALIZADA NO PARQUE NAUTICO DO BOQUEIRÃO, A EXEMPLO DA 1ª 

ETAPA,  e 2ª ETAPA 

Horário de Largada da Prova será as 08:30 

Art. 1º - As INSCRIÇÕES para o CIRCUITO UNIVESITÁRIO DE CORRIDAS  é pessoal e 

intransferível.O participante que ceder sua inscrição para outra pessoa para que a mesma participe 

em seu lugar em qualquer das etapas deste circuito, será sumariamente eliminada do CIRCUITO, e 

não terá suas futuras inscrições aceitas pela organização , alem de ser responsável por qualquer 

acidente ou danos que esta pessoa venha a sofrer, ou prejuízo que venha a acarretar a organização 
da prova e seus patrocinadores 

Art. 2º - PREMIAÇÃO: em cada uma das fases do CIRCUITO UNIVERSITARIO,  obedecerá  o 

seguinte critério: 

PREMIAÇÃO GERAL MASC/FEM -= 1º2º3º (troféus)  nas etapas 

PREMIAÇÃO CATEGORIAS MASC/FEM: 1º (troféu) 2º3º4º5º Medalhões nas etapas 

CAMPEÕES VICES E TERCEIROS LUGARES GERAL MASC/FEM. DO CIRCUITO:receberam alem 

dos troféus pela conquista do campeonato. Um Troféu especial em comemoração aos 100 anos 

UFPR( de Posse Transitória) estes troféus terão uma placa com o nome do campeão e o ano da 

conquista, e se tornaram de posse definitiva caso o mesmo atleta (M/F) vençam o CIRCUITO por (3 

anos) de forma consecutivas ou não.Estes troféus ficaram sob a guarda da Ass. Dos Corredores de 
Rua de Curitiba (ACORBA)  

CAMPEÕES, VICES E TERCEIROS LUGARES nas categorias MASC/FEM, ao final do CIRCUITO, 

receberam troféus em homenagem aos (100 anos da UFPR ) 



OBS> Para efeito de apuração dos campeões ao final do CIRCUITO, será utilizada a contagem de 

pontos. A entrega da premiação de todos os campeões do circuito será em local a ser DEFINIDO e 
informado ao final do circuito pela organização  

 

 

CAMPEÃO – 25  

VICE           20  pontos   

3º LUGAR   15  pontos    

4º LUGAR   10  pontos   

5º LUGAR    5  pontos 

MEDALHA FINISH PARA TODOS OS CONCLUINTES 

Caso haja empate na somatória da pontuação final entre dois ou mais atletas,será 

considerado campeão vice, ou terceiro lugar, aquele atleta que em alguma da etapas tenha 

feito o melhor tempo, como primeiro critério, e persistindo o empate será declarado 
vencedor o atleta que for mais velho. 

Poderá haver premiação ao final do Circuito em Dinheiro ao Campeões Geral e 

Categorias,desde que para isso haja concordância e apoio de patrocinadores ou 
apoiadores. 

Art. 3º -  O atleta deverá observar e correr exclusivamente pelo  trajeto determinado pela 

organização da prova, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem, se isto vier a ocorrer o atleta será sumariamente eliminado da prova O trajeto do 

CIRCUITO, será de 6,5 , e trancorrerá dentro do PARQUE NAUTICO DO BOQUEIRÃO,  

Art. 4º - A organização da prova bem como seus patrocinadores, promotores e apoiadores, não se 

responsabilizam por qualquer prejuízo ou danos causados pelo atleta inscrito ou não na prova, a 
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de sua única e exclusiva responsabilidade. 

Art. 5º - Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade por seus dados 

fornecidos no ato de sua inscrição, e aceita integralmente o regulamento da prova. Participando 

DESTE circuito por sua livre e espontânea vontade, sendo conhecedor (a) de seu estado de saúde, e 

assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, seguro e qualquer outras despesas 

necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes durante e após a realização da 

mesma. O atleta ao inscrever se julga apto fisicamente e é responsável pela decisão de participar da 

prova, avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar 

ao longo da competição num eventual problema de saúde. Podendo o diretor da prova, a seu critério, 

seguindo recomendação médica,PODERÁ excluir o participante a qualquer momento DA PROVA, se 

sentir que o mesmo não reúne  condição físicas para continuar participando da mesma. 

Art. 6º - Após a efetivação e pagamento da taxa de  inscrição, a organização do evento, não fará 

nenhum tipo de reembolso ou devolução de valores pagos sob nenhum pretexto   

mais em caso de cancelamento  da corrida por força maior, concederá credito de igual valor em 

qualquer uma das etapas subseqüentes do CIRCUITO 



Art. 7º - Não haverá qualquer tipo de ressarcimento por parte dos Organizadores, Patrocinadores e 

Apoiadores a prejuízos causados a equipamentos utilizados por atletas portadores de necessidades 

especiais, tais como MULETAS, CADEIRAS, PRÓTESES ou qualquer outro equipamento utilizado pelos 

mesmos, quando de sua participação na prova, mesmo que o dano a este equipamento tenha sido 

causado, antes durante ou após a realização da mesma.  

 

Art. 8º - A participação do atleta na prova é individual sendo proibido o auxilio de terceiros ou 

acompanhamento por treinadores, assessoria, amigos, com ou sem bicicletas ou outros meios, no 

que resultarão na desclassificação do participante (ATLETA). 

Art. 9º - Esta prova terá o limite de (800) atletas inscritos . Os organizadores se reservam o 

direito de suspender as inscrições antes do período previsto ao atingir o limite acima de atletas 

inscritos independente da data prevista para seu encerramento. Esta prova terá a duração máxima 

de 01:00 hr.  

Art. 10º - Fica vedado a participação de atletas menores de 16 anos, no percurso de , e os que 

forem menores de 18 anos, fica condicionada sua participação, com autorização expressa de seu 

responsável legal no ato da inscrição 

 

Art.11ºAs INSCRIÇÕES serão feitas  online (www.assessoCor.com.br), e na loja RECOVERY 
na Gal. Suissa ao lado correio da Mal. Deodoro. 

OBS= OUTROS LOCAIS PARA INSCRIÇÕES PODERAM SER INDICADOS PELOS 

ORGANIZADORES 

Art. 12º As inscrições para TERCEIRA ETAPA DO CIRCUITO UNIVERSITARIO denominada FASE 

azul , se encerraram em  13/12/2012  ou até quando se encerrarem O LIMITE DE 
VAGAS  A TAXA DE INSCRIÇÃO SERA DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS )por atleta e 
terá(50% DESC. PARA ATLETAS IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS).  

Art. 13º - Poderão participar atletas de ambos os sexos, dentro do limite de idade estabelecido em 
regulamento bem como não haverá inscrições no dia da competição nem entrega de KIT.  

Art. 14º - No ato da inscrição o atleta autoriza aos organizadores, e seus prepostos, sem nenhum 
ônus para ambos a utilização e divulgação de sua imagem para fins lícitos. 

Art. 15º - O KIT do ATLETA será entregue no dia 15/12/2012 das 10:00 às 18:00 hr ,E SERÁ 

COMPOSTO POR: (Camiseta Personalizada de cada etapa, Chip , Numero de Peito)  

mediante a apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e documento 

de identidade.em local a ser definido pela organização o chip de identificação, deverá ser conferido 

pelos atletas no ato de seu recebimento, e caso haja qualquer irregularidade deverá ser corrigida de 

imediato. Todo atleta que não estiver com o número de identificação no funil de chegada, 

não será computado seu tempo, e tão pouco participará da premiação. Os atletas não 

poderão a qualquer pretexto ocultar o nome dos patrocinadores, rasga,  dobrar ou danificar o 

numero de identificação, sob pena de desclassificação.  

 

Art. 16º - Estará á disposição dos atletas camisetas de tamanhos PP/P/M/G/GG em quantidade 

limitada, os primeiros inscritos e a retirarem os seus kits terão mais opções de escolha. 

 
 

 

 

http://www.assessocor.com.br/


Art. 17º - haverá local da prova  guarda de volumes, banheiros masculinos e femininos e Posto de 

Abastecimento de água no trajeto no (3KM) e na chegada dos atletas. Cabe lembrar que a 

organização não se responsabilizará por valores deixados em seu guarda volumes, juntamente com 

pertences do atleta, por ser este serviço mera cortesia da organização da prova.Bem como todo e 

qualquer dano causado ao patrimônio  PUBLICO em decorrência da realização da prova,por qualquer 

atleta, o mesmo será notificado pela organização da prova para que tal prejuízo seja reparado, ou 
indenizado. 

  

Art.18º - É obrigatório o uso do numero de peito durante toda a realização da prova, sendo passível 

de desclassificação o(s) participante(s) que não cumprirem esta determinação regulamentar. 
 

Art. 19º -) ATAPAS  ( 22/04/2012 ABRIL ) (29/07/2012 JULHO ) (16/12/2012 DEZEMBRO)   
(16/02/2013 FEVEREIRO) 

 Art. 20º - A competição se realizará com qualquer condição climática, desde que não ponha em 

risco a segurança dos atletas, contudo poderá o ORGANIZADOR / REALIZADOR suspender a 

realização do evento por questões de segurança publica, atos públicos, vandalismo e/ ou motivo de 

força maior sem aviso prévio aos participantes. 

 

Art. 21º - Não haverá dupla premiação, isto é, o atleta que for premiado na categoria geral, não 
participara da premiação nas categorias por faixa etária. 

Art. 22º - O atleta que deliberadamente ou não fornecer no ato de sua inscrição, informações falsas 

ou praticar qualquer ato ilícito com o claro objetivo e de forma a beneficiar-se  da premiação, será 

sumariamente eliminado da competição, e de todas As ETAPAS DO CIRCUITO  

 

Art. 23º - Os organizadores não se responsabilizam por qualquer acidente que venham a ocorrer 

com atletas que não estejam regularmente inscritos. Bem como os mesmo deverão largar na prova 

no final do pelotão de atletas oficialmente inscritos e terão preferência nos postos de abastecimento 

de água e hidratação, os atletas regularmente inscritos e identificados com a numeração fornecida 

pelos organizadores 

Art. 24º -  - O resultado final desta prova será divulgado no site: www.assessocor.com.br, na 

primeira terça feira subseqüente a prova. Este regulamento estará sujeito a 
alterações sem prévio aviso sempre visando a melhoria da 
competição 

Art. 25º - Haverá para atendimento emergencial aos atletas participantes do evento, um serviço de 

apoio medico com ambulância para prestar o primeiro atendimento medico tanto de emergência e 

eventual remoção. A continuidade do atendimento será prestada na rede publica de saúde, sob. 

Responsabilidade do atleta. A organização não tem responsabilidade sobre as despesas medicas que 

o atleta participante venha a ter durante ou após a prova. 

 
Art. 26º Os caso omissos serão resolvidos por esta comissão organizadora, que será soberana, e ultima 

instancia de decisão. 

ORGANIZAÇÃO – ACORBA  / DWA 

Informações: 9994-5849 /3095-8187 PAULO 

 

http://www.assessocor.com.br/

