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CIRCUITO DA LUA CHEIA 2016 

REGULAMENTO 

 

1. O Circuito. 
1.1 O Circuito da Lua Cheia 2016 será realizado em 12 etapas, com uma prova por mês de 

janeiro a dezembro, com qualquer condição climática e com a participação de atletas de 

ambos os sexos devidamente inscritos. Deste evento fazem parte: 

a) Corrida rústica na distância aproximada de 8.3 Km. 

b) Corrida rústica para iniciantes na distância de 4.3 Km.  
c) Caminhada participativa na distância de 4.3 km. 

1.2 O local do evento será o Parque Tingui. 

 

2. Largada e Percurso. 
2.1 A largada das provas será às 20h:30min  para ambas as distâncias. 

IMPORTANTE – Todos os atletas deverão estar no local determinado até 10 (dez) minutos 

antes da largada. Só poderão entrar no local de concentração, para a largada, os atletas 

devidamente inscritos, portando numeral de peito com chip.  

2.2 O percurso será em duas voltas para a corrida de 8.3 km e uma volta para a corrida de 4.3 

km e caminhada.  

a) - A largada será próxima ao portão de entrada do Parque Tingui, na rua Melchiades Silveira 

do Valle, seguirá pelas ruas Dr. Mba de Ferrante e José Valle retornando pela ciclovia do 

parque, devidamente sinalizados e com marcações aferidas de quilômetro a quilômetro, com 

staffs e orientadores até seu final. 

2.3 A área de dispersão estará logo após a linha de chegada dos atletas, que contará com 

postos de hidratação, guarda-volumes, vestiários e locais para entrega de numeral com chip e 

recebimento de medalhas de participação e de kit com lanche. 

 

3. Categorias e regras de participação. 
3.1 Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se num único tipo de prova, na 

caminhada ou em corridas, conforme as seguintes categorias: 

a) Caminhantes: fazem parte desta categoria aqueles que não irão correr. Observação. Para 

estes não serão necessárias classificações. Terá apenas efeito participativo; 

b) Corredores: fazem parte desta categoria aqueles que irão correr as provas rústicas. O atleta 

desta categoria participará da competição tendo como referência sua faixa etária, referente ao 

seu ano de nascimento, definida neste regulamento; 

c) Deficientes Visuais: fazem parte desta categoria atletas com deficiência visual, sendo ela 

parcial(baixa visão ou visão subnormal) e cegueira (quando a deficiência é total). Esses atletas 

irão correr acompanhados por um guia, que tem a função de orientá-lo no que se refere às 
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delimitações da pista. O que os une é uma corda presa às mãos de ambos. Deficientes visuais 

não competirão por nenhuma categoria de idade; 

Deficientes Físicos: fazem parte desta categoria atletas com deficiências físicas (amputados) 

sendo eles, com ou seu prótese, os quais não competirão por nenhuma categoria de idade; 

Cardíacos: fazem parte desta categoria atletas que sofreram uma afecção cardíaca (infarto), 

estes não competirão por nenhuma categoria de idade. 

3.2 Categorias Especiais: 

a) No ato da inscrição todos os atletas portadores de necessidades especiais e os cardíacos, 

deverão comunicar à Organização (através dos e-mails gibacmcr@gmail.com e 

contato@clickcorridas.com.br ), para que a mesma processe corretamente a sua inscrição; 

b) O atleta que participar em pelotão especifico não poderá competir em nenhuma outra 

categoria. 

 

4. Inscrições. 
4.1 Taxas e períodos de inscrições. 

a) As taxas para a caminhada e para as corridas custarão: 

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para a caminhada e rústicas de 4.3 Km e 8.3 Km 

b) A organização poderá a qualquer tempo suspender ou limitar o número de adesões em 

função de necessidades organizacional técnica ou estrutural, sem prévio aviso. 

c) O prazo limite para inscrição será sempre o último sábado, antecedente ao dia da realização 

de cada evento do calendário. 

4.2 Local de inscrições. 

Em Curitiba 
a) Pop House Alimentos Naturais – Rua Mariano Torres, 948 Fones: (41)3224-7703 e 3029-

4919 

b) On line: www.clickcorridas.com.br  

c) via e-mail – gibacmcr@gmail.com 

4.4 Informações com Gilberto (41)9695-4630 

 

5. Procedimentos para inscrição. 
a) Os menores de idade deverão, no ato da inscrição, estarem acompanhados pelos pais ou 

responsáveis legais, que preencherão e assinará a ficha de inscrição, sendo ainda necessária a 

apresentação de documentos de identidade originais de ambos, acompanhados de cópias que 

serão anexadas as fichas de inscrição e retidas pela organização; 

b) Na ausência dos pais ou responsáveis legais, a inscrição somente será aceita mediante 

autorização por escrito dos mesmos, com firma reconhecida em cartório e acompanhada dos 

documentos de identidade originais e cópias; 

mailto:gibacmcr@gmail.com
mailto:contato@clickcorridas.com.br
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c) As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de idade e tenha em 

mãos o documento de identidade do atleta, que deverá ser apresentado pelo terceiro no ato da 

inscrição; 

d) Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente. 

 

 

6. Retirada do Kit. 
a) O kit da prova será entregue no dia do evento das 18:00h às 20:15h, conterá número de 

peito com chip. A camiseta será vendida separadamente, não estando inclusa no valor da 

inscrição. 

 

7. Premiações. 
a) A organização do evento dará premiações (troféus) aos 5 primeiros lugares do Geral 

Masculino e Feminino nas Rústicas de 4.3 e 8.3 Km. e aos 3 primeiros lugares por faixa etária 

na corrida de 8,3 km  

b) A classificação dos atletas na prova será definida conforme sua colocação (tempo/ordem de 

chegada) e será divulgada no site anunciado até 24 horas após o término do evento; 

c) Por determinação da regra, o único tempo considerado individualmente para efeito de 

classificação do atleta na prova, será o decorrido entre o sinal de largada e o cruzamento pelo 

mesmo na linha de chegada (tempo bruto). Este será o tempo utilizado para as premiações. 

d) Não haverá dupla premiação. 

7.1 Premiações por categorias. 

a) Serão premiados também com troféus os 3 primeiros colocados da prova de 8.3 km nas 

faixas etárias. 

a) Todo o atleta que completar a corrida, com colocação entre o 1º e 10º lugar na sua faixa 

etária conforme tabela abaixo, nas categorias masculinas e femininas, estará somando pontos 

para a formação do ranking anual.  

CATEGORIAS 

Adulto masculino  Ano nascimento 

A – Juvenil   1997-2000 Idade 16 a 19 anos 

B – Adulto   1996-1992 – Idade 20 a 24 anos 

C – Sênior   1991-1987 – Idade 25 a 29 anos 

D – Pré-Master  1986-1982 – Idade 30 a 34 anos 

E – Master   1981-1977 – Idade 35 a 39 anos 

F – Pré-Veteranos  1976-1972 – Idade 40 a 44 anos 

G– Veteranos            1971-1967 – Idade 45 a 49 anos 

H– Veteranos A  1966-1962 – Idade 50 a 54 anos 

I  – Veteranos B  1961-1957 – Idade 55 a 59 anos 

J  – Veteraníssimo  1956-1952 – Idade 60 a 64 anos 
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K – Veteraníssimo A  1951-1947 – Idade 65 a 69 anos 

L – Veteraníssimo B  até 1946 - Acima de 70 anos 

M – Lesotré/Cardíacos acima de 16 anos 

 

Adulto Feminino 

N – Juvenil   1997-2000 – Idade 16 a 19 anos 

O – Adulto   1996-1992 – Idade 20 a 24 anos 

P  – Sênior   1991-1987 – Idade 25 a 29 anos 

Q – Pré-Master  1986-1982 – Idade 30 a 34 anos 

R – Master   1981-1977 – Idade 35 a 39 anos    

S  – Pré-Veteranas  1976-1972 – Idade 40 a 44 anos 

T  – Veteranas   1971-1967 – Idade 45 a 49 anos 

U – Veteranas A  1966-1962 – Idade 50 a 54 anos 

V – Veteranas B   1961-1957 – Idade 55 a 59 anos 

W– Veteraníssima  1956-1952 – Idade 60 a 64 anos 

X – Veteraníssima A  até 1951 – Acima de 65 anos 

Y – Lesotré/Cardíacas Acima de 16 anos 

b) A solenidade de premiação acontecerá imediatamente após a conclusão do evento, sendo 

que, possíveis questionamentos dos resultados deverão ser feitos até, no máximo, 30 (trinta) 

minutos após sua divulgação; 

c) Não serão entregues premiações a representantes; 

d) Os atletas que não estiverem presentes na entrega dos troféus a que fizerem jus, terão um 

prazo de no máximo 30 (trinta) dias para receberem os mesmos com a organização do 

evento. 

9.2 Premiação da Caminhada. 

a) Não haverá nenhum tipo de premiação para a caminhada, pois será apenas prova com 

caráter participativo, apenas serão entregues medalhas de participação após cruzarem a 

linha de chegada. 

b) A medalha só será entregue ao atleta mediante a devolução do numeral com o chip. 

 

8. Ranking geral – pontuação. 
a) O circuito terá um ranking onde ao seu final serão premiados com troféus, os 10 (dez) 

atletas que obtiverem o maior número de pontos em cada categoria masculino e feminino: 

b) Para ser agraciado com seu respectivo troféu, o atleta terá que participar de pelo menos 

07 (sete) etapas do circuito; 

c) A pontuação para efeito do ranking será a seguinte: 

1º Colocado na categoria  10 pontos 

2º Colocado na categoria  9 pontos 

3º Colocado na categoria  8 pontos 

4º Colocado na categoria  7 pontos 
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5º Colocado na categoria  6 pontos 

6º Colocado na categoria  5 pontos 

7º Colocado na categoria  4 pontos 

8º Colocado na categoria  3 pontos 

9º Colocado na categoria  2 pontos 

10º Colocado na categoria  1 ponto 

 

9. Ranking por Equipes - pontuação 
a) Haverá um ranking especial destinado as EQUIPES participantes do circuito, onde ao 

final serão premiados com troféus, os 05 (cinco) primeiros colocados de cada EQUIPE. 

b) Para poder participar do ranking cada EQUIPE deverá ter no mínimo 10 (dez) atletas 

inscritos em 11 (onze) das 12 (doze) etapas do circuito 2016. 

c) O mínimo de 10 (dez) atletas tem que ser por percurso, 4,3 km ou 8,3 km. O não 

cumprimento acarretará a exclusão da equipe quanto a premiação do ranking 

d) O ranking por EQUIPE será na categoria masculina e feminina independente da idade. A 

pontuação para efeito do ranking será a seguinte tanto para o masculino como para o 

feminino; 

1º Colocado   10 pontos 

2º Colocado  9 pontos 

3º Colocado  8 pontos 

4º Colocado  7 pontos 

5º Colocado  6 pontos 

6º Colocado   5 pontos 

7º Colocado   4 pontos 

8º Colocado   3 pontos 

9º Colocado   2 pontos 

10º Colocado  1 ponto 

 

10.  Troféu Corri Todas. 
a – Aos participantes que se fizerem presentes nas 12 (doze) etapas receberão um troféu 

personalizado com o título CORRI TODAS. 

 

11. Sorteio de prêmios e brindes. 
a) A organização a seu critério poderá estar doando brindes e/ou sorteando prêmios entre os 

participantes do evento. 

 

12. Regras Gerais do Evento. 
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a) Ao participar deste circuito, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a 

televisão, rádio ou qualquer outro tipo de transmissão; 

b) O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita totalmente este 

regulamento, assume as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, seguros e 

quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes ou depois 

do evento; 

c) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes municipais e haverá staffs 

(monitores) para a orientação dos participantes; 

d) Não haverá reembolso, por parte da organização, nem de seus patrocinadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos 

atletas, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a sua participação no evento; 

e) A organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros 

ou outros participantes, sendo esses de sua única e exclusiva responsabilidade; 

f) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final na competição deverá ser feita até 

no máximo 30 (trinta) minutos após sua divulgação; 

g) Todo o atleta tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar a 

organização a ficha de inscrição; 

h) O atleta assume que participa do evento por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em 

seu nome e de seus sucessores; 

i) Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem como reembolso do valor da 

taxa de adesão, o atleta disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, para que a 

qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro 

fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência; 

j) As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora 

e/ou pelos organizadores ou diretores de prova de forma soberana, não cabendo recurso a 

estas decisões; 

k) É terminantemente proibido que os participantes (corredores e caminhantes) tragam 

crianças no colo, em carrinhos ou mesmo no chão ou pessoas conhecidas ou parentes que 

não estejam devidamente inscritas no evento para participar do mesmo, bem como será 

proibido o acesso a participantes portando patins ou outros equipamentos de locomoção 

(que não o tênis) para a conclusão da prova. Estarão também proibidos o acesso e 

participação de pessoas acompanhadas de animais como cães, gatos, etc.; 

l) Durante a prova os participantes poderão pedir auxílio nos postos de água e aos fiscais 

que estarão distribuídos pelo percurso. 

Observações importantes a todos os inscritos: 
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a) Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste 

ergométrico a todos os participantes, tanto das corridas quanto da caminhada. Não corra 

riscos desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante. 

 

13. Regras especificas do evento. 
a) Podem participar atletas de ambos os sexos, nascidos a partir de 2000. Caso o atleta 

tenha menos de 18 (dezoito) anos, será obrigatória a apresentação dos documentos originais 

com foto do menor e do responsável, no ato da inscrição. A ficha de inscrição deverá ser 

assinada pelo responsável e autenticada em cartório, caso o responsável não acompanhe o 

menor no ato da inscrição. A cópia do documento ficará retida com a organização; 

b) A participação do atleta no evento é individual; 

c) O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e que 

treinou adequadamente para a prova; 

d) A direção técnica da prova reserva-se ao direito de incluir no evento, atletas 

especialmente convidados; 

e) Haverá serviço de apoio médico, para qualquer tipo de emergência, conforme as normas 

de organização de corridas de rua. O atendimento médico de emergência será efetuado no 

Hospital do Município em que for realizado o evento; 

13.1 Para a caminhada: 

a)A idade mínima para a caminhada é de 16 anos, porém os menores de idade deverão ter 

autorização por escrito dos pais ou de um responsável; 

b) A caminhada é participativa, não havendo nenhuma classificação e/ou premiação para os 

que completarem o percurso no tempo máximo previsto; 

c) As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade. 

 

14. Serviços. 
14.1 Guarda-volumes 

a) Serão colocados a disposição dos atletas inscritos serviço de guarda-volumes. A 

organização do evento não recomenda que os atletas deixem materiais de valores tais como: 

relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, walkmans ou 

celulares, cheques, cartões de crédito, etc.; 

b) Os atletas deverão recolher seus pertences até o horário limite de 22:00 horas. 

c) A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-volumes, 

tendo em vista que este serviço é mera cortesia. 

 

15. Considerações Gerais. 
a) Todo atleta que completar a prova dentro do tempo limite previsto receberá uma medalha 

de participação; 
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b)Os atletas que não estiverem presentes na entrega dos troféus a que deles fizerem jus no 

dia da prova, terão um prazo de até 30 (trinta) dias para pegar o mesmo com a organização; 

c) Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para a premiação deverão 

encaminhar-se imediatamente à área de premiação e pódio para a entrega dos prêmios. 

 

16. Considerações Finais. 
a) A organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação especial; 

b) A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento total ou parcialmente. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


