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Regulamento 

4ª Corrida 12 de Outubro de Sarandi. 
 

1. A prova será realizada no dia 12 de outubro de 2022. 

 

2. Em percurso aferido a corrida será de 7 km na categoria adulto, 14 à 17 anos de 1,5 km, 11 à 

13 anos de 1 km, para a categoria infantil (8 à 10 anos ) de 700 mt, e para categoria baby ( até 7 

anos ) 360 mt. 

 

3. A largada principal ( adulto ) será iniciada às 08h:00min. 

 

4. As inscrições terão início no dia 19 de setembro no site www.sarandi.pr.gov.br 

 
5. A data final para as inscrições será dia 28 de setembro, ou antes, caso esgote-se o número 
de inscrições colocado à disposição dos atletas interessados. 

 

6. Não serão entregues numerais em locais e horários diferentes dos indicados pela Comissão 

Organizadora. 

 
7. Um terceiro poderá retirar o numeral do atleta desde que traga um documento oficial do 

atleta com foto. 

 

 Entrega dos numerais:

 
 10 e 11/10/2022 das 8:00 da manhã as 20:00 da Noite ( na Casa da Cultura de Sarandi / 

Praça Ipiranga):

 
 12/10/2019 das 6:00 da manhã as 7:00 da tarde. (Local da Prova / Casa da Cultura).Nesse dia 

os numerais serão entregues somente para atletas de fora de Sarandi, Maringá e Marialva ).

 
 O kit será composto por, número de peito e chip ( Para categoria acima de 17 anos ) e 

número de peito para categorias menores.
 

8. As inscrições são gratuitas. No ato da retirada do numeral estaremos recebendo a doação de 1 kg de 

alimento não perecível que será destinado para entidades assistenciais. 

 
 

9. A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura 

ou alterações. 

 

10. A nenhum atleta será permitida a participação sem o número de peito e o chip nas categorias acima 

de 17 anos. E número de peito para categorias abaixo de 17 anos.
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11. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 
12. O Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de, durante o decorrer da prova, retirar da 
mesma qualquer atleta que não tiver condições de saúde adequadas para a prática esportiva. 

 
13. Cada atleta nas categorias acima de 17 anos terá um código numérico, no chip, 
o qual não poderá ser trocado, sendo passível de desclassificação. 

 

14. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso. 

 
15. O atleta que largar em local diferente do indicado pela organização ou pular a grade 
no momento da largada estará passível de desclassificação. 

 
16. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista do percurso. Por conta 
disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que integram o trajeto da 
corrida com antecedência. 

 

17. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação. 

 

18. O chip é de uso único e descartável, não sendo necessária a devolução do mesmo ao final 

da prova. 

 

19. A 4ª Corrida 12 de Outubro de Sarandi, na categoria adulto terá duração máxima de 
1h40min. 

 

20. Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping. 

 

21. Para efeito da categoria, valerá a idade que o corredor terá em 31/12/2022. 

 
22. As categorias da 4ª Corrida 12 de Outubro de Sarandi serão assim distribuídas: 

 

Categoria Distância Vagas 

Baby ( Até 7 anos ) 360 metros 200 

 

Categoria Distância Vagas 

8 à 10 anos 700 metros 300 

 

Categoria Distância Vagas 

11 à 13 anos 1,0 km 400 

 

Categorias Distância Vagas 

14 à 17 anos 1,5 km 600 
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Categoria Distância Vagas 

Geral ( Acima de 18 anos ) 7 km 2000 

 

Categoria Distância 

A / 18 à 24 anos 7 km 

 
Categoria Distância 

B / 25 à 29 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

C / 30 à 34 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

D / 35 à 39 anos 7 km 

 
 

Categoria Distância 

E / 40 à 44 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

F / 45 à 49 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

G / 50 à 54 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

H / 55 à 59 anos 7 km 

 

 

Categoria Distância 

I / 60 à 64 anos 7 km 
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Categoria Distância 

J / 65 à 69 anos 7 km 

 

Categoria Distância 

K / 70 anos acima 7 km 

 
 

 

 

NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO. 

 

23. Todos os atletas inscritos receberão uma medalha desde que devidamente cadastrados. 

 
24. Nas categorias baby, infantil, infanto juvenil, juvenil e adulto nas faixas etárias serão 
premiados com troféus os três (3) primeiros colocados no masculino e feminino. Na categoria 
adulto masculino e feminino geral serão premiados com troféus os cinco (5) primeiros 
colocados. 

 
25. A 4º Corrida 12 de Outubro de Sarandi, será realizada com chuva ou com sol, podendo 
ser cancelada caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos 
participantes. 

 
26. Extravio de material ou prejuízo que, por ventura, o atleta ou atletas venham a sofrer 
durante o transcurso do evento não será de responsabilidade dos organizadores e 
patrocinadores da prova. 

 

27. Guarda-Volume: a organização do evento não se responsabiliza por objetos de valores 
deixado no interior, como dinheiro, relógio e qualquer tipo de aparelhos eletrônicos. O 
guarda-volume será desativado às 12h00, com 15 (quinze) minutos de tolerância a critério 

dos encarregados do setor. A partir deste horário, 

 

28. Os pertences não retirados até o horário estabelecido estarão à disposição dos 
interessados, na Casa da Cultura, em horário comercial, de segunda a sexta, por 90 (noventa) 
dias a contar da data da prova. 

 

29. Os atletas que não retirarem seu numeral no dia do evento não terão mais direito ao mesmo. 
 

30. Os casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá decisão 

final. 

 
31. A empresa organizadora do evento poderá alterar, endossar este regulamento a qualquer 
momento desde que haja necessidade e independentemente de qualquer aviso prévio. 
 
32. Eventuais recursos deverão ser encaminhados, por escrito, ao Diretor Geral da Prova até 
30 minutos após a divulgação dos resultados.
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Programação do evento: 
 

Entrega de numerais nos dias 10 à 11/10 das 8:00 as 20:00 hs na Casa da Cultura 

para todos os participantes e no dia 12/10 das 6:00 as 7:00 hs ( para atletas de fora 

de Sarandi, Maringá e Marialva ) 

 

As 8:00 hs. Largada oficial da prova adulta. 

Largadas seguintes: 

- Prova 14 à 17 anos. 

 

- Prova 11 à 13 anos. 

 

- Prova infantil ( 8 à 10 anos ) 
 

- Prova Baby 

 
 

Obs. As premiações serão feitas entre as provas. 
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