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PROVA CAMINHADA E CORRIDA SCHROEDER RUN 2019 

 
 

SOBRE A PROVA 
  

A Prova Caminhada e Corrida abre sua primeira edição no ano de 2019 no município de Schroeder 

SC, a finalidade é ampliar a promoção de atividades físicas de amplo acesso como a caminhada e a 

corrida.  

Reforçamos a proposta de estimular a participação de todos os públicos com uma prova que 

democratiza o acesso para os iniciantes no mundo das corridas. 

O sucesso será sem dúvida a grande festa do esporte, além da comunidade local que recebe uma 

diversificada programação de Lazer durante o evento. 

                Veja o Regulamento e saiba mais sobre a prova que estará acontecendo no nosso 

município, e corra para não ficar de fora deste grande evento 

  
REGULAMENTO 

  

CAPITULO I - DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 1 - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a prova do EVENTO CAMINHADA E CORRIDA. 
Art. 2 – O Evento Caminhada e Corrida Schroeder Run 2019 será organizada pela KRIAR EMPRESA. 

  

CAPITULO II - DOS OBJETIVOS 
Art. 3 - Objetivo Geral: 
Oferecer à comunidade um evento de Lazer, que promove a atividade física e o esporte para diversos públicos e 
conscientiza a população para a adoção de estilos de vida mais saudáveis. 
Art. 4 - Objetivos Específicos: 

 Difundir a prática da caminhada e corrida de rua na região norte catarinense como também em toda Santa 
Catarina. 

 Integrar a família Schredense a comunidade em geral através de atividades paralelas ao evento, nas áreas de 
saúde, educação, lazer e cultura; 

 Envolver públicos de diversas faixas etárias e diferentes níveis de aptidão física, oferecendo diferentes tipos de 
atividades: caminhadas, corridas individuais.  

CAPITULO III - DA COORDENAÇÃO 

Art. 5 - A coordenação Geral da prova Caminhada e Corrida SCHROEDER RUN 2019 é o órgão máximo durante realização 
do evento, tendo como membros: 

 Coordenação e área Técnica da Kriar Empresa; 

 Representante da equipe de arbitragem 
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Art. 6 - Compete à coordenação geral: 

 Coordenar a execução do evento; 

 Prover junto com o Município, patrocinadores e apoiadores os recursos necessários para a execução da prova; 

 Decidir sobre questões próprias da administração e da organização desportiva, bem como da aplicação do 
regulamento.  

  

CAPITULO IV – DA  PROVA  
Art. 7- A PROVA será realizada na data: 
 
  

MUNICÍPIO DATA CAMINHADA 3,5KM CORRIDA KIDS 5KM 10KM 

SCHROEDER 8/12/2019 X X X X 

 

CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES  
Art. 8 - INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS DE 5KM, 10KM, KIDS E CAMINHADA: serão realizadas até O DIA 2 DE DEZEMBRO 
SEGUNDA FEIRA que antecede a prova, podendo ser feitas das seguintes formas: 

 Na empresa Centro Especializado em Saúde 

Rua Jaraguá 85 Centro Sul. 

       Gráfica ST 

Rua Marechal Castelo Branco / Centro Comercial / AO LADO DA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 

Pelo site: www.focoradical.com.br 

Não serão realizadas inscrições no dia da prova, sob nenhuma hipótese.  

 

Art. 9- VALOR DA INSCRIÇÃO: 
 
·         Provas de 5km, 10km:  1º LOTE R$55,00 / 2º LOTE R$65,00 / 3º LOTE R$70,00 
.         Para as assessorias: LOTE ÚNICO R$50,00  
·         Caminhada: LOTE ÚNICO R$35,00  
·         Corrida KIDS: LOTE ÚNICO R$15,00 
1º LOTE: ( 7 a 28 de outubro ) 
2º LOTE: ( 29 de outubro a 18 de novembro) 
3º LOTE: ( 19 de novembro a 2 de dezembro) 
 
ENTREGA DE KITS:  
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE 
RUA: JARAGUÁ 85 - CENTRO SUL SCHROEDER 
DATA: 6 DE DEZEMBRO 7H30MIN AS 10H30MIN  E  15H30MIN AS 20H. 
            7 DE DEZEMBRO 8H AS 12H. 
 
          
 
 
 

http://www.focoradical.com.br/
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CAPÍTULO VI – DAS PROVAS E CATEGORIAS 
Art. 10- Corrida KIDS: naipes masculino e feminino, categoria livre, faixa etária dos 5 aos 12 anos. 
Art. 11- Caminhada: naipes masculino e feminino, categoria livre, sem restrições de idade. 
Art.12 – Corrida 5km: A partir de 16 anos. Naipes masculino e feminino, categoria livre.  
Art. 13- Corrida 10km: A partir de 18 anos. Naipes masculino e feminino, categoria livre.  

CAPÍTULO VII – DO PERCURSO 

Art. 14 - O percurso adulto será disputado nas distâncias de, 3,5km (caminhada), 5km e 10km com Circuito elaborado 
pela organização KRIAR EMPRESA. 
Art. 15 - O percurso infantil será disputado na distância de NO MÍNIMO 50 A  NO MÁXIMO 100 METROS para categoria 5 
a 12 anos com percurso elaborado pela KRIAR EMPRESA. 
  

CAPÍTULO VIII- DA APURAÇÃO/RESULTADOS 

Art. 16- A apuração dos tempos será realizada por cronometragem eletrônica pelo sistema de chip único. 
Art. 17- Na cronometragem eletrônica, o uso adequado do chip é de responsabilidade do atleta (fixar no cadarço do 
tênis), e, caso o chip seja trocado entre os participantes, ou repassado há alguém que não esteja inscrito, os mesmos 
estarão desclassificados do evento e sujeitos a punições administrativas pela organização do evento. Não será necessária 
a devolução do chip após a prova. 
  

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

Art. 18 - A premiação da prova será constituída de: 
·         Medalha de participação para todos os presentes que completarem a prova, inclusive da caminhada e Kids. 
·         Troféu para os cinco primeiros colocados, nos naipes masculino e feminino LIVRE nos 5 km e 10 km.  
  
 

CAPITULO X– DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 19- 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; 
Art. 20- No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas neste regulamento e atesta que 
estará em perfeitas condições físicas e de saúde para participar da prova e com a autorização dos pais ou responsáveis; 
Art. 21- A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens oficiais da 
prova, com imagens dos participantes; 
Art. 22- Qualquer atitude antidesportiva julgada pela organização do evento desclassificará o atleta da prova;   
Art. 23- A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a segurança dos 
participantes. Decisão e condição que será julgada pelos coordenadores gerais da prova; 
Art. 24- Atletas não-inscritos não passarão pelo funil de chegada. A organização da prova não se responsabiliza por 
qualquer acidente ou dano que esses venham sofrer, antes, durante e após o evento. Colabore e participe inscrito para 
usufruir dos benefícios da prova; 
Art. 25- A organização da prova reserva-se o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do atleta para 
fins de comprovação da idade do mesmo. 
Art. 26- BANHEIROS E GUARDA-VOLUMES: Serão disponibilizados banheiros ginásio (quando necessário) e guarda-
volumes no local de largada/chegada da prova.  A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a 
prova. 
Art. 27- ATENDIMENTO MÉDICO: A organização do evento disponibiliza o atendimento médico no local da prova 
(médicos, enfermeiros, ambulância) para os primeiros socorros em caso de algum acidente que possa vir acontecer com 
os participantes. 
Art. 28- REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES: Serão fornecidas frutas, a fim de repor alguns nutrientes que foram perdidos  
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Durante a realização da prova.   
Art. 29- A localização dos postos de água seguirão as orientações da Organização. 
Art. 30- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento. 
 

 
 
PERCURSO: 
CAMINHADA 3,5 km 
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5KM
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