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UNIUV RUN 5KV 2021 - CORRIDA VIRTUAL
REGULAMENTO GERAL

CAPÍTULO 1 - EVENTO:
Art. 1.º A Uniuv Run é um evento realizado pela Fundação Municipal Centro
Universitário da Cidade de União da Vitória, mantenedora do Centro Universitário de União da
Vitória – UNIUV, organizada pelos Cursos de Educação Física, desta Fundação.
Art. 2.º Tem a finalidade de comemorar o 47º aniversário deste Centro Universitário e
o Dia do Profissional de Educação Física, junto à comunidade de União da Vitória (PR) e
região, e incentivar a prática esportiva para a promoção de um estilo de vida mais ativo e
saudável.

CAPÍTULO 2 - DA PROVA

Art. 3.º A Corrida Virtual UNIUV RUN 5KV 2021 será realizada entre os dias 10 e 19
de setembro de 2021. A prova será de 5K individual, e o atleta terá o período supracitado para
realizar sua tomada de tempo.
Art. 4.º Para determinar a idade do atleta será considerada a idade que o atleta terá em
31 de dezembro do ano da prova. A data de nascimento e o sexo informados serão o critério
para colocação do atleta em uma das seguintes categorias:
Feminino 5K
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 anos acima

Masculino 5K
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 anos acima

Art. 5º Cada participante corre no percurso que escolher dentro do período para
realização da prova e registra seu tempo com relógio GPS, aplicativo de corrida e até mesmo
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na esteira. Na sequência, faz seu cadastro/inscrição e envia a foto ou print de aplicativo de
corrida (Strava, Garmin, RunKeeper etc). Com os resultados será feito um ranking geral.
Pedimos que cada participante também poste sua prova nas redes sociais e marque: @uniuv
(Instagram e Facebook)
CAPÍTULO 3 – DAS INSCRIÇÕES

Art. 6.º As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas pelo endereço eletrônico
http://bit.ly/uniuvrun2021 no período de realização da prova, de 10 a 19 de setembro de 2021.
Parágrafo Único. Para acessar um formulário google onde existe o registro de dados do
participante e upload de fotos pelo form, é preciso que a pessoa tenha uma conta google e esteja
logada ou faça o login antes de acessar o formulário.
Art. 7.º A organização não se responsabilizará pela saúde física dos participantes,
portanto, é de extrema importância estar ciente de suas condições de saúde e aptidão física. Em
todos os casos é recomendado prévia avaliação médica.
CAPÍTULO 4 – DA CERTIFICAÇÃO DO ATLETA

Art. 8.º Cada atleta receberá um certificado de conclusão da prova, constando seu tempo
e sua classificação geral e por categoria.
Art. 9.º O Certificado do atleta estará disponível em www.uniuv.edu.br a partir do dia
24 de setembro de 2021.
Art 10.º Não haverá premiação com troféu/medalhas, apenas o certificado do atleta.

CAPÍTULO 5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11.º A prova não possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de
classificação que irá levar em conta o tempo enviado pelo próprio atleta, comprovado por
foto/captura de tela(print) com o tempo realizado.
Art. 12.º Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
no cadastro de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será
desclassificado da prova, ficando sujeito ainda a sanções legais.
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Art. 13.º A organização da prova reserva-se o direito de utilizar fotos e filmagens oficiais
da prova, com imagens dos participantes.
Art. 14.º Por se tratar de uma corrida virtual, a organização não irá disponibilizar
qualquer estrutura para os participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não
haverá serviço de ambulância ou atendimento médico.
Art. 15.º A organização recomenda que para a realização da prova, sejam seguidas as
orientações locais sobre prática desportiva, e normas de prevenção à Covid-19.
Art. 16.º Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá
ser feita, por escrito, a coordenadora técnica do evento, até 30 minutos após a divulgação.
Art. 17.º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela equipe organizadora
do evento.
Li e Concordo com a Organização da Uniuv Run 5Kv 2021.
Prof.ª Regina T. Borini dos Santos
Profissional de Educação Física
CREF 016593-G/PR
Coordenadora técnica
prof.regina@uniuv.edu.br

