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PROVA DE RUA  "EDSON ROMEU DUTRA" 2018 

 

1. a prova de rua Edson Romeu Dutra ocorrerá em 23/12/2018, nas ruas de Barra do Jacaré, 

tendo início a partir das 17:00 horas, programada sua finalização para as 20:00 horas. 

2. o percurso da prova será na rua Rui Barbosa,  considerando o intercurso da esquina da 

Avenida Nossa Senhora Aparecida até a última esquina da Vila Rural, sendo as provas 

infantis em distancias menores conforme o cronograma abaixo 

A. 0 a 3 anos: 100 metros masculino e feminino (5ª prova a dar a largada) 

B. 4 a 6 anos: 100 metros masculino e feminino (6ª prova a dar a largada) 

C. 7 a 10 anos: 300 metros masculino e feminino (7ª prova a dar a largada) 

D. 11 a 14 anos: 800 metros masculino e feminino (4ª prova a dar a largada) 

E. 15 a 16 anos: 1000 metros masculino e feminino (3ª prova a dar a largada) 

F. 17 a 30 anos:  1200 metros masculino e feminino (1ª prova a dar a largada) 

G. 31 anos em diante: prova livre de 5 000 metros (2ª prova a dar a largada) 

- haverá caminhada de dois quilômetros no início das atividades, conduzida por atletas e 

acompanhada por profissionais de saúde. 

- no percurso da prova e na chegada haverá ponto de distribuição de água. 

3. Premiação: haverá medalhas de participação para todos os atletas. Outras premiações estão 

especificadas abaixo: 

A. 1º colocado (masculino e feminino): 50,00  

B. 1º colocado(masculino e feminino): 50,00  

C. 1º colocado(masculino e feminino): 50,00   

D. 1º colocado(masculino e feminino): 100,00 barrense e 100,00 visitante 

E. 1º colocado(masculino e feminino): 150,00 troféu barrense e 150,00 e troféu visitante 

    2º colocado(masculino e feminino): 100,00 barrense e 100,00 e troféu visitante 

    3º colocado(masculino e feminino): 50,00 barrense e 50,00 e troféu visitante 

F. 1º colocado(masculino e feminino): 200,00 troféu barrense e 200,00 troféu visitante 

    2º colocado(masculino e feminino): 100,00 barrense e 100,00 visitante 

    3º colocado(masculino e feminino): 50,00 barrense e 50,00 visitante 

G. 1º colocado(masculino e feminino): 300,00 troféu barrense e 300,00 e troféu visitante 

    2º colocado(masculino e feminino): 200,00 troféu barrense e 200,00 visitante 

    3º colocado(masculino e feminino): 100,00 troféu barrense e 100,00 visitante 

- as premiações serão feitas após cada prova, com formação imediata do pódio e entrega dos 

troféus, medalhas e cheque simbólico, pois o valor em dinheiro será depositado em conta a ser 

informada pelo atleta para depósito em até cinco dias após a prova. 

- o atleta que não realizar todo o percurso será desclassificado, devendo ser consultada a 

equipe de verificação e comissão organizadora.  

- a chegada da prova será em túnel de cones, e será filmada para esclarecer quaisquer dúvidas 

sobre a classificação. 

4. Inscrições: serão feitas no local da prova, devendo apresentar documento de identificação e 

entregar 1 quilo de alimento não perecível para doação à Casa de Apoio ao hospital do Câncer 

Madre Leonia, da cidade de Londrina - PR, a partir das 15:00 horas. o atleta receberá kit com 

número de identificação, alfinetes, faixa de cor para o pulso de acordo com a prova, garrafa de 

água. 

5. o ato da inscrição valida as condições do atleta em realizar a prova, isentando a organização 

de eventuais ocorrências de saúde decorrentes do ato da corrida. Haverá no local equipe 
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socorrista para eventuais ocorrências simples e, se necessário, encaminhamento para o 

hospital mais próximo. 

6. a largada será dada por sinal sonoro, sendo os atletas de cada prova convocados para 

posicionamento no local demarcado, conforme distâncias especificadas. 

7. cada atleta só poderá concorrer a uma das provas e premiações, devendo se enquadrar em 

sua faixa etária.  

8. as imagens do evento serão publicadas no site da prefeitura, sendo que os participantes 

cedem o direito a imagem do evento em questão. 

9. quaisquer eventualidades serão resolvidas pela equipe de organização no local da prova. 

10. Caso haja chuva, a prova se realizará normalmente. 

 

Barra do Jacaré, 14 de dezembro de 2018. 
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