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APRESENTAÇÃO

O 1ª Circuito de Corrida Rústica será realizada em 5 etapas ao longo do ano,

envolvendo crianças, jovens, adultos, cadeirantes e idosos locais e da região.

O evento será realizado nas ruas centrais de Castro, com percursos de 5 km

e 10 km para as demais categorias, tendo como ponto de largada e chegada o GINASIO

DE ESPORTES EPAMINODAS “XANDA” NOCERA. O reconhecimento da população,

bem como a sua participação será o detalhe principal para sucesso do evento. As ruas do

comércio de Castro serão agitadas para que comerciantes, familiares, amigos, conhecidos

dos participantes  possam acompanhar  e torcer  pelos atletas  fazendo assim o esporte

como meio de lazer e interação social.

Serão  ofertadas  medalhas  de  participação  para  todos  os  participantes,

troféus para os 3 (três) primeiros colocados de todas as categorias

Desta  forma,  o  evento  será  bastante  competitivo,  porém,  havendo  uma  festa

especial, digna do que a comemoração desta data merece.

Etapas:

1ª etapa 18 de março – Castro 314 anos- JÁ REALIZADA

2ª etapa 31 de maio – Mês do trabalhador

3ª etapa 02 de Setembro – mês de independência 

4ª etapa 21 de outubro – Mês da criança

5ª etapa 09 de dezembro – corrida de verão



OBJETIVOS

 Proporcionar o desenvolvimento integral do indivíduo como ser social, autônomo,

democrático e participante, contribuindo para o pleno exercício da cidadania;

 Promover  o desporto  educacional  através  de atividade física,  oportunizando um

maior número de participantes, despertando o interesse pela prática da atividade

física no caso a corrida, com fins educativos, formativos, laser, saúde e bem estar;

 Congregar  os  indivíduos  dos  vários  bairros  do  município  de  Castro  e  região,

propiciando o estímulo recíproco,  intercâmbio social,  vivência e reflexo sobre os

aspectos positivos do esporte, contribuindo para situar o esporte e cultura como

centro de interação social.



CLIENTELA

O evento será realizados nas seguintes faixas etárias:

JUVENIL MASC e FEM  15 a 17 anos (2001 , 2002 e 2003)

LIVRE  Idade livre (2000)

VETERANO 1 FEM  30 a 40 anos (1978 A 1988)

VETERANO 2 FEM  acima de 41 anos (1977 E ANTERIORES)

PRÉ VETERANO/MAS  30 a 39 anos (1987 A 1979)

VETERANO 1/MAS  40 a 49 anos (1978 A 1969)

VETERANO 2/MAS  acima de 50 anos (1967 E ANTERIORES)

CADEIRANTE/MAS E FEM  idade livre



INSCRIÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO
 As inscrições serão feitas pelo site www.castro.pr.gov.br no botão de acesso: 

1ª Circuito de Corrida Rús ca.
 Inscrições valor R$ 30,00 por etapa.
 Largada dessa etapa  prevista para as 9h00min 
 Entrega dos kits será realizada das 7h as 8h30  no dia e local da largada da prova.
 Poderão par cipar atletas  com idade mínima de 15 anos (ou seja,  nascidos em 2003 e

anteriores)  na  categoria  JUVENIL,  o  mesmo só  poderá par cipar  mediante  autorização
escrita do pai e/ou responsável acompanhada de cópia do documento de fé pública do
responsável;

 O par cipante deverá optar por uma categoria no momento da inscrição não podendo
migrar de categoria no dia da corrida;

 Não serão aceitas inscrições no dia da corrida
 Durante o percurso haverá pontos de passagem obrigatória para  leitura do chip.

 -  Para  efeito  de  iden ficação,  os  atletas  deverão  apresentar  à  equipe  de  arbitragem,
documento de fé pública, possuindo foto capaz de retratar o portador, sendo na sua forma
original e dentro da validade.

 Cédula de Iden dade. (RG);
 Carteira de Iden ficação Militar;
 Passaporte brasileiro expedido pela Polícia Federal;
 Carteira Nacional de Habilitação (COM FOTO);
 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 Carteira de Iden ficação Profissional. (CREF, CRM, OAB, etc.).
 Não serão aceitas em hipótese nenhuma inscrições no dia da corrida.



DA PREMIAÇÃO

 A SMEJ premiará, de acordo com a classificação ob da, os atletas com as seguintes premiações de
posse defini va:

• Troféu ao campeão, vice-campeão, terceiro colocados por etapa;
• Medalhas de par cipação para todos atletas por etapa:
• Não haverá premiação em dinheiro para vencedores das etapas:

HAVERÁ PREMIÇÃO EM DINHEIRO , para os 03(três) melhores colocados no final do 
circuito para as categorias premiáveis.   

Para efeito de classificação final, a contagem de pontos para todas as etapas será ob da através
da seguinte tabela:

1ºLugar 30 pontos 6ºlugar 07 pontos
2ºLugar 20 pontos 7ºlugar 05 pontos
3ºLugar 15 pontos 8ºlugar 03 pontos
4ºLugar 11 pontos 9ºlugar 02 pontos
5ºLugar 09 pontos 10º lugar 01 ponto

Tabela de categorias premiáveis:

CATEGORIA COM PREMIAÇÃO
EM DINHEIRO

LIVRE MASC X
LIVRE FEM X

VETERANO FEM 1 X
VETERANO FEM 2 X

PRÉ VETERANO MASC X
VETERANO MASC 1 X
VETERANO MASC 2 X

CADEIRANTE MASC/FEM X



INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

 Prefeitura Municipal de Castro;

 Secretaria  Municipal  do  Esporte  e  Juventude  (Realização,  Organização  e

Coordenação do evento);

 Secretarias Municipais (apoio ao evento).


