
FACULDADE MARINGÁ 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

INFORMATIVO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO TIRADENTES DA FACULDADE 

MARINGÁ – 2018; 

 RETIRADA DA CAMISETA NA FACULDADE MARINGÀ; 

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

Esportes da Faculdade Maringá no dia 19/04/2018, das 19h00min às 21h30min e dia 21 

das 14h00min às 17h00min horas de abril de 2018; 

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

Maringá; 

A Concentração dos acadêmicos da Faculdade Maringá, Bombeiros Militares e NEMO; 

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). 

44.ª PROVA RÚSTICA TIRADENTES CATEGORIA GERAL 

CAPÍTULO I – 

 DA DENOMINAÇÃO E OBJETIVO Art. 1.º A 44.ª Prova Rústica Tiradentes é uma 

promoção conjunta da Prefeitura do Município de Maringá, por intermédio da Secretaria 

de Esportes e Lazer e do 4.º Batalhão de Polícia Militar, inserida nas comemorações 

alusivas ao Dia de ”TIRADENTES”, Joaquim José da Silva Xavier, Patrono dos Policiais 

Militares do Brasil e Mártir da Independência, e será realizada no domingo, dia 22 de abril 

de 2018. 

Art. 6.º As inscrições serão realizadas unicamente na Internet, a partir do dia xx/ xx/2018, 

pelo site www.maringa.pr.gov.  br  /provatiradentes  , Gratuitamente. Para a liberação do 

Chip o participante deverá doar um kilo de alimento  sendo as seguintes opções: arroz, 

feijão, macarrão açúcar e óleo, este deverá ser entregues no dia que o atleta for retirar o 

seu kit. 

CAPÍTULO IV - DA LARGADA 

Art. 14 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: •08:00 h – MASCULINO e FEMININO 

  5      Ordem de Largada  dos setores:  - Elite Laranja Tempo –   3:40  minutos/ km 
masculino Laranja Tempo –   3:90  minutos/ km feminino - Setor  A Verde Tempo –   4:00  



minutos/ km - Setor  B Amarela Tempo –   4:30  minutos/ km - Setor  C Azul Tempo –   
5:00  minutos/ km - Setor  D Vermelha Tempo –   5:30  minutos/ km - Geral Preto Tempo –   
acima de 6:00  minutos/ km 

ELITE 

SETOR – A Até 4:00 minutos/km - - -  

SETOR – B Até 4:30 minutos/km - -  

SETOR – C Até 5:00 minutos/km - -  

SETOR – D Até 5:30 minutos/km - -  

GERAL Acima 6:00 minutos/km   - -  

CAPÍTULO VI - DA ENTREGA DE KITS  

Art. 25 A entrega dos kits de corrida acontecerá nos dias 20 e 21 de abril de 2018, na Sala 
de Reuniões da Prefeitura, em frente ao Auditório Hélio Moreira, das 8:00 h às 22:00 h. 
Não haverá entrega de kits no dia da Prova. § 1.º O(a) atleta que não retirar o seu kit nas 
datas e horários estipulados pela Organização, perderá o direito ao kit.  

Art. 26 O kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito(a) mediante apresentação 
de um documento oficial com foto, que goze de fé pública (identidade, CHN, certificado 
de reservista, passaporte, carteira de entidade de classe - OAB, CRM, CREF, CREFITO, 
CRO, CRC e outros) e o voucher a ser retirado na Barra da Provopar . 

 § 1.º Caso a retirada do chip seja feita por terceiro, o mesmo deverá apresentar cópias 
simples dos seus documentos pessoais e do(a) atleta, sendo que estes serão retidos 
pela Organização. 

§ 2.º Os(as) atletas da Categoria Polícia Militar / Corpo de Bombeiros do Paraná e OAB 
deverão apresentar sua identidade funcional. 

Art. 27 O kit de corrida será composto pelo número de peito, alfinetes, chip, camiseta e 
medalha (pós prova). 

Art. 28 No momento da retirada do kit, o(a) responsável deverá conferir os seus dados e 
o número de peito. 

Art. 29 Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit. 

Art. 30 O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a 
disponibilidade. 

Parágrafo único: O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr a Prova, caso 
não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. 



Art. 31 Os(As) participantes não são obrigados(as) a correr com a camiseta fornecida 
pela Organização. 

 

PERCURSO PROVA PRINCIPAL 

CONTROLE DA PROVACONTROLE  

 

Maringá, 10 de abril de 2018. 

 

Mario Moreira Castilho 

Professor Ms. Coordenador do Projeto. 


