
 

FACULDADE MARINGÁ 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

INFORMATIVO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO TIRADENTES DA FACULDADE 

MARINGÁ – 2017; 

 RETIRADA DA CAMISETA NA FACULDADE MARINGÀ; 

As camisetas aos acadêmicos (as), inscritos no projeto, serão entregues no Ginásio de Esportes 

da Faculdade Maringá nos dias 27 das 19h00min às 21h30min e 29 das 14h00min às 17h00min 

horas de abril de 2017; 

Todos os Acadêmicos (as) deverão correr a prova com a camiseta da Faculdade Maringá; 

A Concentração dos acadêmicos da Faculdade Maringá e Bombeiros Militares; 

Local: Na esquina da Avenida XV de Novembro X Avenida Duque de Caxias, (Justiça Federal); 

Horário: 07h45min horas (foto oficial e entrevista com os acadêmicos do curso de jornalismo). 

43ª PROVA RÚSTICA TIRADENTES CATEGORIA GERAL 
 

DA DENOMINAÇÃO E OBJETIVO 

Este evento é uma promoção conjunta da Prefeitura do Município de Maringá, através da 
Secretaria de Esportes e Lazer e do 4º Batalhão de Polícia Militar, inserido nas comemorações 
alusivas ao dia de ”TIRADENTES”, Joaquim José da Silva Xavier, Patrono dos Policiais Militares 
do Brasil e Mártir da Independência, que ocorrerá no dia 30 de Abril de 2017. 

 LARGADAS E CHEGADAS 

 
CAPÍTULO IV - DAS LARGADAS 
Art.15 A largada será dada na Avenida XV de Novembro, em frente ao Paço Municipal, 
independente da condição climática, para ambos os sexos e obedecerá ao seguinte horário: 
0800 h – MASCULINO e FEMININO 
A Prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas. 

MEDALHAS: todos os atletas que completarem a Prova. 



CONTROLE DA PROVA 

A apuração da prova será através do sistema chip. 
 
É de responsabilidade do atleta a correta colocação do chip no tênis. 
 
O atleta que não acessar o sensor no local de largada para registrar o chip estará 
desclassificado. 
 
O atleta que não for registrado no ponto de cronometragem será desclassificado. 
 
A prova será reconhecida pela CBAt, tendo seus resultados homologados, portanto haverá 
exame anti doping. 
 
A chegada da prova será filmada em vídeo FULL HD e na íntegra e será usada para apuração 
de casos em que haja suspeita de fraudes na classificação de atletas.  
 
Após o término da prova o vídeo será arquivado na Secretaria de Esportes e ficará a disposição 
de todos os participantes para conferência. 

RETIRADA DO CHIP (PROVA PRINCIPAL) 

Os Kits contendo os chips e camisetas serão entregues na Sala de Reuniões da Prefeitura nos 
dias 28 e 29 de abril das 08h00min às 22h00min horas. 
 
§ Único – Para a retirada dos kits pelo atleta será obrigatória a apresentação de um documento 
oficial que goze de fé pública (identidade, CHN, certificado de reservista, passaporte, carteira de 
entidade de classe (OAB, CRM, CREF, CREFITO, CRO, CRC e outros). Os atletas da categoria 
Policial / Bombeiro Militar deverão apresentar sua identidade funcional. 

NORMAS GERAIS 

É obrigatório o uso do número de corrida em local visível à frente do corpo do atleta. O número 
não pode sofrer qualquer tipo de alteração. 
 
Toda a inscrição de atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito estado de saúde, 
eximindo a comissão organizadora da prova, bem como dos Patrocinadores, de quaisquer 
responsabilidades. 

 
Na ficha de inscrição do atleta deverá constar o nome completo, sexo, data de nascimento, 
endereço, número do RG, clube ou patrocinador, CEP, cidade, nacionalidade, telefone, e-mail e 
a declaração eximindo os organizadores e patrocinadores de quaisquer responsabilidades. 
 
Haverá assistência médica na largada, na chegada e durante todo o percurso da prova. 
 
Todos os atletas participantes deverão obedecer ao trajeto do percurso estabelecido pela 
comissão organizadora da prova, com a penalização de desclassificação se o atleta não o fizer. 
 
A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes 
que venham ocorrer com atletas no decorrer do percurso. 

 



PERCURSO PROVA PRINCIPAL 

CONTROLE DA PROVACONTROLE 

 

Maringá, 18 de abril de 2017. 

 

Mario Moreira Castilho 

Professor Ms. / Coordenador do Projeto. 


