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FINALIDADE E OBJETIVO 

 

A Corrida da Inclusão é um evento esportivo promovido pela Comunidade 

Terapêutica Perpétuo Socorro (CTPS) em parceria com a entidade Coletivo Inclusão, 

duas Organizações da Sociedade Civil, respectivamente de Quatro Barras e de 

Fazenda Rio Grande que atuam na causa da dependência química e inclusão social 

de pessoas com deficiência.  

O principal objetivo é promover a saúde por meio da prática esportiva e de 

proporcionar um momento de união e confraternização entre diferentes tipos de 

pessoas onde todas as diferenças possam se unir e a partir de então vivenciar uma 

convivência inclusiva.  

 

Data da realização: 04/09/2022 

Largada Prevista: às 07hr00min  

Local da largada e chegada:  Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro (CTPS) 

Endereço: Rua Dom Pedro II S/N - Taquari do Corvo, Quatro Barras – PR. 

Entrega de Kits: No sábado dia 03/09/2022 das 10:00 às 17hs. Os inscritos deverão 

apresentar documento oficial de identificação e o comprovante de pagamento da 

inscrição.  

Endereço: Centro Redentoristas de Ação Social, rua Ubaldino do Amaral, 204 - Alto 

da Glória, Curitiba – PR. 



Distâncias: 5 e 10 km, Caminhada 3 km, Corrida Kids e Corrida inclusiva para 

cadeirantes, deficientes visuais (DVS, deficientes auditivos (DAS), deficientes 

intelectuais (DI) e amputados de membros inferiores e superiores (AMP/Mi e MS). 

Limite de participantes : 200 atletas (PCD) pessoa com deficiência; 500 demais 

categorias e 100 vales-almoço. 

*As Inscrições poderão encerrar sem prévio aviso, quando atingir a capacidade 

técnica do evento, 800 pessoas.  

Resultado Oficial: Será divulgado na página: www.assessocor.online em até 24h 

após o término do evento. 

 

COMPOSIÇÃO DO KIT / ALMOÇO COM COSTELA 

 

Kit: (composto por camiseta com tecido tecnológico,  por chip eletrônico descartável, 

número de peito personalizado, hidratação e frutas após a chegada); 

Camisetas: Estarão disponíveis nos tamanhos P, M, G, GG e XG. Os tamanhos serão 

escolhidos no momento da inscrição, sem troca no dia da entrega de kits. 

Almoço (Costela assada, guarnições e demais acompanhamentos). 

*Bebidas serão vendidas a parte, consulte os valores na secretaria da chácara. 

 

VALORES 

*Até dia 26/08/2022 (R$ 104,90) Camiseta, brindes, ALMOÇO COM COSTELA.  

*Acima de 60 anos: (50% de desconto) no valor do Kit Básico. 

*As 200 vagas para pessoas com deficiência deverão ser realizadas através do 

e-mail: contato@coletivoinclusão.org.br , onde o acompanhante (atleta guia) 

deverá realizar a inscrição via site www.assessocor.online e após efetuar o 

pagamento, deverá enviar o comprovante para o mesmo endereço eletrônico   e-

mail : contato@coletivoinclusão.org.br, indicando o nome completo da pessoa 

com deficiência (PCD), bem como o tipo de deficiência do participante.  

* Todos os participantes da categoria (PCD) deverão anexar ao e-mail informado 

acima, o laudo com CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde) e atestado médico para a prática de 

atividade esportiva. 
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*Grupos acima de 10 pessoas deverão solicitar a planilha via e-mail e preencher 

com todos os dados solicitados. 

*Após a validação das inscrições do público (PCD), os participantes receberão 

01 voucher no dia da entrega de kits (03/09/2022). Uma pessoa responsável por 

cada entidade poderá retirar os vouchers dos participantes, mediante 

comprovação documental.  

* VALE ALMOÇO: Serão comercializados uma quantidade limitada de vales para 

acompanhantes, no valor de R$: 60,00 reais cada. Os vales poderão ser 

adquiridos na plataforma www.assessocor.online. 

*Não será permitida a entrada para o almoço, pessoas que não possuam o 

voucher. 

*Para acessar a àrea de alimentação, os atletas inscritos deverão estar com o 

ticket (vale almoço) , fornecido pela organização, o qual se encontra no 

numeral de peito. 

 

 

PREMIAÇÃO 

 

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. 

b) Troféus: 1º ao 3º colocados nas distâncias de 5 e 10 km categoria geral / masculino 

e feminino. 

c) Troféus: 1º ao 3º colocados nas Faixas Etárias. 

d) Caminhada 3 km e corrida Kids receberão apenas medalha de participação. 

e) Corrida inclusiva: Troféus para os três primeiros colocados em cada categoria de 

participação. (nesta modalidade os atletas poderão escolher a distância entre 5 ou 10 

Km). 

Faixas etárias: 16/24anos - 25/29anos – 30/34anos - 35/39anos – 40/44anos – 

45/49anos – 50/54anos – 55/59anos – 60/64 anos / 65/69anos e 70anos+ 

Para efeitos de Categoria será considerado o ano de nascimento até o dia  

31/12/2022. 

OBS: Será considerado o tempo bruto para classificação na categoria geral e tempo 

líquido para as faixas etárias; 

Só poderão entrar no local de concentração, para a largada, os atletas devidamente 

inscritos, portando numeral de peito. A área de dispersão estará logo após a linha de 

http://www.assessocor.online/


chegada dos atletas, que contará com postos de hidratação, guarda-volumes e 

banheiro químico. 

 

 

CORRIDA KIDS 

 

      As crianças participantes do evento receberão pulseiras de identificação, de 

conforme as faixas etárias e serão divididas nas seguintes categorias, em suas 

respectivas distâncias, de acordo com o ano do nascimento. 

Nascidos em 2019/2020 - 50 metros (2 e 3 anos); 

Nascidos em 2018/217- 100 metros (4 e 5 anos); 

Nascidos em 2016/2015 - 200 metros (6 e 7 anos); 

Nascidos em 2013/2014 -  400 metros (8 e 9 anos); 

Nascidos em 2011/2012 - 600 metros (10 e 11 anos); 

Nascidos em 2009/2010 – 1.000 metros (12 e 13 anos); 

 

CORRIDA INCLUSIVA (PCD) 

 

 As categorias para a pessoa com deficiência serão: cadeirantes (CAD), 

deficientes visuais (DEV), deficientes intelectuais (DI), deficientes auditivos (DA), e 

amputados (AMP/MS e MI). Haverá premiação com troféu para as cinco categorias 

acima citadas, para os três primeiros lugares. Nesta categoria, o participante com 

deficiência deverá estar acompanhado por seu atleta guia, ou pessoa responsável que 

possa auxiliar durante todo o evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCURSO (5 e 10 km) 

 

 

 

 

 

 

 

*O retorno para os 5 km, será próximo a capela São Pedro e para os 10 kms, próximo ao Oratório 

Anjo da Guarda. Para a caminhada haverão staffs orientando o percurso. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

• Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento da 

prova, declara encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para 

participar da Corrida da Inclusão. 

•  A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as 

fotos e filmagens oficiais da prova. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

• Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de 

utilização de sua imagem renunciando ao recebimento de qualquer 

remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação 

deste país para esta e próximas provas. 

• Todos os atletas concluintes da corrida devidamente inscritos receberão 

medalha de participação. 

• A corrida acontecerá sob qualquer condição climática. Podendo ser cancelada 

caso condições de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos 

participantes. 

• Por se tratar de uma estrada de domínio público, os atletas deverão observar 

e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que podem existir ao longo do 

percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista 

do percurso.  



• Independente do controle de trânsito, e para sua própria segurança, os 

participantes deverão manter-se dentro do percurso conforme orientação dos 

fiscais. A não obediência poderá levar a desclassificação do atleta. 

• O atleta devidamente inscrito declara estar em perfeitas condições físicas e 

psíquicas, isentando assim a organização de todo e qualquer problema de 

saúde que, porventura, venha a ocorrer antes, durante ou depois do evento. 

• O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência e não 

comparecimento do atleta ao evento. 

• Não será entregue kit, premiação ou quaisquer outros benefícios da prova após 

a realização da corrida. 

• Caso o participante por algum motivo seja hospitalizado, a organização é isenta 

de quaisquer custos referentes à internação entre outros. 

• A organização e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes que 

ocorrerem com os atletas durante a prova, mesmo assim serão tomadas todas 

as providências quanto à segurança e atendimento médico. 

 

    REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro-CTPS                    Coletivo Inclusão                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATROCINADORES 
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