
 

 

REGULAMENTO DA 60ª PROVA PEDESTRE 28 DE JANEIRO 
 

Local: Praça Rui Barbosa dia 28 de Janeiro de 2023. 

Horário: Às 15h30min largada da Vinteoitinha 

Às 19h largada dos 05 km 

Às 20h15min largada dos 10km 

 

LARGADAS 

Ocorrerão 02 (duas) largadas: 01(uma) largada para os 05km e 01(uma) largada para os 10km para 

atletas masculino e feminino. 

 

PERCURSO 

O percurso terá 01 (uma) volta para os 05 km com prazo máximo para conclusão da prova de 

01(uma) hora após a largada e 02 (duas) voltas para o 10 km com prazo máximo para conclusão da 

prova de 10 km com o prazo máximo para conclusão da prova de 02 horas após a largada, pelas ruas 

de Apucarana devidamente aferida e certificado pela Federação Paranaense de Atletismo. 

 

INSCRIÇÕES 

Do dia 15/12/2022 até o dia 02/01/2023, será  cobrada uma taxa de R$50,00. As inscrições 

somente serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

 

Do dia 03/01/2023 até o dia 18/01/2023, será cobrada uma taxa de R$60,00. As inscrições somente 

serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 . Para ambos os períodos, o último dia 

para o pagamento do boleto será em 19/01/2023. Pessoas com 60 anos ou mais será gratuito. 

 
O atleta receberá por email o comprovante de inscrição contendo o termo de responsabilidade que 

deverá ser entregue assinado para a retirada do kit. O comprovante será enviado após a 

confirmação do pagamento do boleto bancário. O mesmo também poderá ser impresso na página do 

site. A participação está aberta a atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos, conforme 

determinação da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. As inscrições serão encerradas quando 

preenchidas as 4.000 vagas. 

Não serão realizadas devoluções de taxas após a efetivação da inscrição. 

Para efeito de categoria valerá a idade que o atleta tiver até o dia 31/12/2023. 



 

 

 

ATENÇÃO PARA O PAGAMENTO DE TODAS AS PREMIAÇÕES 
 
O atleta que terá direito à premiação em dinheiro deverá entrar no site da inscrição no período de 

06/02/2023 a 28/02/2023 para cadastrar os seus dados bancários para receber a premiação em 

dinheiro. Caso o atleta não possua conta bancária, deverá preencher uma autorização (modelo 

estará disponível no site) para depósito em conta corrente de terceiros, com assinatura reconhecida 

em cartório, e entregar na Secretaria de Esportes de Apucarana, ou enviar pelo correio. Para a Prova 

Vinteoitinha, o pagamento será realizado ao atleta que possuir mais de 16 (dezesseis) anos(desde 

que possua CPF) ou para seu responsável e este deverá apresentar o CPF e RG. 

 
REGULAMENTO – PROVA DE 5KM 

Data: 28/01/2023 

Local: Praça Rui Barbosa 

Horário: 19 h – Masculino e Feminino. 

Largada: Ocorrerá apenas 01 (uma) largada, para atletas masculino e feminino, não haverá pelotão 

de elite. 

 

PERCURSO 

O percurso terá 01 (uma) volta de 05km, pelas ruas de Apucarana, devidamente aferido e certificado 

pela CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo), conforme percurso incluso neste site. Prazo máximo 

para conclusão da prova: 01 hora após a largada. 

 

POSTOS DE ÁGUA 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e Supermercado Cidade Canção. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Do dia 15/12/2022 até o dia 02/01/2023, será  cobrada uma taxa de R$50,00. As inscrições 

somente serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

Do dia 03/01/2023 até o dia 18/01/2023, será cobrada uma taxa de R$60,00. As inscrições somente 

serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

Para ambos os períodos, o último dia para o pagamento do boleto será em 19/01/2023 

Pessoas com 60 anos ou mais será gratuito.  

No preenchimento da ficha de inscrição, o atleta deve optar por concorrer somente na 



 

prova de 05km, masculino ou feminino. A participação está aberta a atletas de ambos os 

sexos, com idade mínima de 16 anos, conforme determinação da Secretaria Municipal de  

 

Esportes de Apucarana, com o termo de responsabilidade assinado pelos pais. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 

Não será realizada devolução de taxa de inscrição após a efetivação da inscrição. Valerá a idadequeo 

atleta tiver até o dia 31/12/2023. 

OBS: Após a sua inscrição em uma prova o atleta não poderá mais mudar de prova. 

 

RETIRADA DO KIT ATLETA 

Será no Cine Teatro Fênix de Apucarana, Av.Curitiba, nº 1.215 centro. 

No dia 27/01/2023 será entregue das 8h às 18h para todos os atletas participantes de Apucarana e 

região. 

No dia 28/01/2023 das 8h até as 17h para todos os atletas participantes e principalmente para os 

atletas de outros Municípios. 

Obs: A entrega do kit e chip de cronometragem será realizada mediante apresentação de um 

documento oficial com foto (onde consta a data de nascimento), do comprovante de inscrição (o 

atleta receberá o comprovante por e-mail após a confirmação do pagamento, ou poderá ser 

impresso na página de inscrição), o atleta deverá entregar para a organização o termo de 

responsabilidade do atleta/ou um atestado médico recente (no máximo com um ano de validade). 

Depois da retirada do Kit, o atleta deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à equipe de 

cronometragem antes de deixar o recinto. O atleta que trocar o chip e/ou o número com outro 

atleta será automaticamente desclassificado da prova e suspenso de todas as atividades da 

Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana pelo período de dois anos. 

 

CHIP DE CRONOMETRAGEM 

O chip de cronometragem deve ser amarrado ao tênis de maneira segura e de forma correta, para 

que não se solte durante a corrida. 
 

CLASSIFICAÇÃO 

Serão classificados somente os que concluírem o percurso. O controle de classificação da prova será 

através do chip de cronometragem com o tempo líquido do atleta. Receberão medalhas todos os 

atletas que concluírem a prova e que estiverem devidamente inscritos. Por FAIXAS ETÁRIAS 

(masculino e feminino). 

 



 

PREMIAÇÃO PARA A PROVA DOS 5KM 

Terá Medalha para todos que concluírem o percurso. 
Haverá somente Troféus do 1º ao 3º lugar masculino e feminino para as onze categorias. 

- Categoria de 16 a 29 anos (nascidos entre 2007 e 1994). 

- Categoria de 30 a 39 anos (nascidos entre 1993 e 1984). 

- Categoria de 40 a 45 anos (nascidos entre 1983 e 1978). 

- Categoria de 46 a 50 anos (nascidos entre 1977 e 1973). 

- Categoria de 51 a 55 anos (nascidos entre 1972 e 1968). 

- Categoria de 56 a 60 anos (nascidos entre 1967 e 1963). 

- Categoria de 61 a 65 anos (nascidos entre 1962 e 1958). 

- Categoria de 66 a 70 anos (nascidos entre 1957 e 1953). 

- Categoria de 71 a 75 anos (nascidos entre 1952 e 1948). 

- Categoria de 76 anos acima (nascidos acima de 1947). 

- Categoria Especial Paralímpico. 

 

PREMIAÇÃO 

Troféu do 1º ao 3º colocado no geral masculino e feminino. 

Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados no geral masculino e feminino e atletas de 

Apucarana também no geral masculino e feminino 

. 

Geral masculino e feminino 

1º lugar R$ 800,00 + troféu 

2º lugar R$ 600,00 + troféu 

3º lugar R$ 500,00 + troféu 

 

Atletas de Apucarana masculino e feminino 

1º lugar R$ 800,00 + troféu 

2º lugar R$ 600,00 + troféu 

3º lugar R$ 500,00 + troféu 

 

Geral masculino e feminino - Paralímpico  

1º lugar R$ 700,00 + troféu 

2º lugar R$ 600,00 + troféu 

3º lugar R$ 500,00 + troféu 

 



 

 

Atletas de Apucarana masculino e feminino - Paralímpico   

1º lugar R$ 700,00 + troféu 

2º lugar R$ 600,00 + troféu 

3º lugar R$ 500,00 + troféu 

 

 

Não haverá dupla Premiação 

Para efetivação das premiações da categoria “ATLETAS DE APUCARANA”;  

Os mesmos deverão em caso de solicitação, comprovar pelo menos um dos seguintes vínculos com o 

Município: Residir, Trabalhar, Votar, Estudar em Apucarana e ou ter vinculo federativos pela 

equipe de Apucarana na modalidade de atletismo e que tenha competido no ano de 2022 em 

Competições Oficiais, (Federação Paranaense de Atletismo e ou em Jogos Oficiais do Paraná, Jogos 

Abertos, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jogos da Juventude e ou Jogos Escolares). Deverá ainda, 

caso haja suspeita o atleta que estiver irregular nessa categoria “Atletas de Apucarana” a equipe 

organizadora tem o direito de pedir tais documentos: comprovante de Residência a partir de 

dezembro de 2022, comprovante de voto de 2022 ou carteira de trabalho assinada ou alvará da 

Prefeitura de 2022 e ou vínculo Estudantil do ano de 2022, caso menor de idade, deverá apresentar 

em nome do responsável pelo atleta, o título de eleitor do município de Apucarana até dezembro de 

2022. Caso o Atleta seja morador de Apucarana e tenha competido por outro município em 

Competições Oficiais, (Federação Paranaense de Atletismo e ou em Jogos Oficiais do Paraná, Jogos 

Abertos, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jogos da Juventude e ou Jogos Escolares), este não poderá 

utilizar tal vínculo “ATLETAS DE APUCARANA” para a Prova XXVIII de Janeiro –2023. 

 

ATENDIMENTO MÉDICO 

A organização do evento disponibiliza o atendimento médico no local da prova (médico, enfermeiros, 

ambulâncias) para os primeiros socorros em caso de acidentes que possam ocorrer com os 

participantes. Caso seja necessário o atendimento hospitalar e de medicamentos, os custos serão de 

responsabilidade dos participantes. 

 

REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES 

Serão fornecidas frutas e água, a fim de repor alguns nutrientes que foram perdidos durante a 

realização da prova. 

 



 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que por ventura o atleta inscrito 

ou não, venha sofrer ou causar antes, durante e após o evento. Independente do controle de 

trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do percurso conforme orientação dos fiscais. A 

organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens 

oficiais da prova, com imagens dos participantes. A prova será realizada com qualquer condição 

climática, desde que não coloque em risco a segurança dos participantes. A decisão caberá à 

coordenação geral do evento, após julgamento da condição climática. Atletas não inscritos e que 

estiverem sem o numeral, não passarão pelo funil de chegada, onde os fiscais terão todo o direito 

de tirá-lo da prova a qualquer momento. 

Os organizadores não se comprometerão com alimentação e quaisquer outras despesas efetuadas 

pelos atletas não inscritos. 

A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do 

atleta para fins de comprovação da idade do mesmo. 

Qualquer atitude antidesportiva julgada pela organização do evento desclassificará o atleta da prova. 

O número de identificação é pessoal e intransferível, de uso obrigatório. 

Qualquer danificação do número, que prejudique sua identificação poderá implicar a desclassificação 

do atleta (confira seu número e não troque com ninguém). 

Os atletas terão à disposição banheiros químicos e guarda volume no local de largada/chegada da 

prova. A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova. Todos os 

assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da Prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTO: PROVA DE 10km 

Data: 28/01/2023 

Local: Praça Rui Barbosa 

Horário: 20h15min – Masculino e Feminino. 

Largada: Ocorrerá apenas 01 (uma) largada, atletas masculino e feminino, não havendo pelotão de 

elite. 

 

PERCURSO 

O percurso terá 02 (duas) voltas de 5km pelas ruas de Apucarana, devidamente aferido e certificado 

pela FAP (Federação de Atletismo do Paraná). Prazo máximo para conclusão da prova: 02 horas após a 

largada. 

 

POSTOS DE ÁGUA 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Supermercado Cidade Canção. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Do dia 15/12/2022 até o dia 02/01/2023, será  cobrada uma taxa de R$50,00. As inscrições 

somente serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

Do dia 03/01/2023 até o dia 18/01/2023, será cobrada uma taxa de R$60,00. As inscrições somente 

serão aceitas pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

Para ambos os períodos, o último dia para o pagamento do boleto será em 19/01/2023. 

Pessoas com 60 anos ou mais será gratuito. 

As inscrições deverão ser preenchidas por completo com o termo de responsabilidade devidamente 

assinado. No preenchimento da ficha de inscrição, o atleta deve optar por concorrer somente na 

prova de 10 km, masculino ou feminino. A participação está aberta a atletas de ambos os sexos, com 

idade mínima de 16 anos, conforme determinação da Secretaria Municipal de Esportes de 

Apucarana, com o termo de responsabilidade assinado pelos pais. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 

Não será realizada devolução de taxa de inscrição após a efetivação da inscrição. Valerá a idade que 

o atleta tiver até o dia 31/12/2023. 

OBS: Após a sua inscrição em uma prova o atleta não poderá mais mudar de prova. 

 

 

 



 

RETIRADA DO KIT ATLETA 

Será no Cine Teatro Fênix de Apucarana, Av.Curitiba nº 1.215 centro. 

No dia 27/01/2023 será entregue das 8h às 18h para todos os atletas participantes de Apucarana e 

região. 

No dia 28/01/2023 das 8h até as 17h para todos os atletas participantes e principalmente para os 

atletas de outros Municípios. 

Obs: A entrega do kit e chip de cronometragem será realizada mediante apresentação de um 

documento oficial com foto (onde consta a data de nascimento), do comprovante de inscrição (o 

atleta receberá o comprovante por email após a confirmação do pagamento, ou poderá ser 

impresso na página de inscrição), o atleta deverá entregar para a organização o termo de 

responsabilidade do atleta/ou um atestado médico recente (no máximo com um ano de validade). 

Depois da retirada do Kit, o atleta deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à equipe de 

cronometragem antes de deixar o recinto. O atleta que trocar o chip e/ou o número com outro 

atleta será automaticamente desclassificado da prova e suspenso de todas as atividades da 

Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana pelo período de dois anos. 

 

CHIP DE CRONOMETRAGEM 

O chip de cronometragem deve ser amarrado ao tênis de maneira segura e de forma correta, para 

que não se solte durante a corrida. 

CLASSIFICAÇÃO 

Serão classificados somente os que concluírem o percurso. O controle de classificação da prova será 

através do chip de cronometragem com o tempo liquido do atleta. Receberão medalhas todos os 

atletas que concluírem a prova e que estiverem devidamente inscritos. Por FAIXAS ETÁRIAS 

(masculino e feminino). 

PREMIAÇÃO PARA OS 10KM GERAL MASCULINO E FEMININO 

Medalha para todos que concluírem o percurso. 

PREMIAÇÃO PARA O GERAL MASCULINO E FEMININO  

- 1º.Lugar – R$ 10.000,00 + troféu 

- 2º.Lugar – R$ 7.000,00 + troféu 

- 3º.Lugar – R$ 5.000,00 + troféu 

- 4º.Lugar – R$ 2.500,00 + troféu 

- 5º.Lugar–R$ 1.500,00 + troféu 

Não haverá dupla Premiação 

 



 

PREMIAÇÃO PARA OS ATLETAS DE APUCARANA – GERAL 10KM 

Troféus do 1º ao 5º lugar masculino e feminino no geral. 

- 1º.Lugar – R$ 2.500,00 + troféu 

- 2º.Lugar – R$ 2.000,00 + troféu 

- 3º.Lugar – R$ 1.200,00 + troféu 

- 4º.Lugar – R$ 1.000,00 + troféu 

- 5º.Lugar – R$ 900,00 + troféu 

-6º.Lugar  – R$ 800,00 

-7º.Lugar – R$ 700,00 

-8º.Lugar – R$ 600,00 

-9º.Lugar – R$ 500,00 

-10º.Lugar – R$ 400,00 

Os atletas classificados não terão premiação acumulativa, (não haverá dupla premiação). 

 

PREMIAÇÃO PARA CATEGORIA ATLETA DE APUCARANA GERAL 10KM (MASCULINO E FEMININO) 

Para efetivação das premiações da categoria “ATLETAS DE APUCARANA”;  

Os mesmos deverão em caso de solicitação comprovar pelo menos um dos seguintes vínculos com 

o Município, Residir, Trabalhar, Votar, Estudar em Apucarana e ou ter vínculo federativos pela 

equipe de Apucarana na modalidade de atletismoe que tenha competido no ano de 2022 em 

Competições Oficiais, (Federação Paranaense de Atletismo e ou em Jogos Oficiais do Paraná, Jogos 

Abertos, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jogos da Juventude e ou Jogos Escolares). Deverá ainda, 

caso haja suspeita, o atleta que estiver irregular nessa categoria “Atletas de Apucarana” a equipe 

organizadora tem o direito de pedir tais documentos: comprovante de Residência a partir de 

dezembro de 2022, comprovante de voto de 2022 ou carteira de trabalho assinada ou alvará da 

prefeitura de 2022 e ou vínculo Estudantil do ano de 2022, caso menor de idade, deverá apresentar 

em nome do responsável pelo atleta título de eleitor do município de Apucarana até dezembro de 

2022. Caso o Atleta seja morador de Apucarana e tenha competido por outro município em 

Competições Oficiais, (Federação Paranaense de Atletismo e ou em Jogos Oficiais do Paraná, Jogos 

Abertos, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jogos da Juventude e ou Jogos Escolares), este não poderá 

utilizar tal vínculo “ATLETAS DE APUCARANA” para a Prova XXVIII de Janeiro –2023. 

 

 

 

 

 



 

PREMIAÇÃO POR CATEGORIAS NO 10KM (MASCULINO E FEMININO) 

Todos os participantes receberão medalha de participação 

 

Troféus do 1º ao 3º lugar masculino e feminino para as dez categorias. 

- Categoria de 16 a 29 anos (nascidos entre 2007 e 1994). 

- Categoria de 30 a 39 anos (nascidos entre 1993 e 1984). 

- Categoria de 40 a 45 anos (nascidos entre 1983 e 1978). 

- Categoria de 46 a 50 anos (nascidos entre 1977 e 1973). 

- Categoria de 51 a 55 anos (nascidos entre 1972 e 1968). 

- Categoria de 56 a 60 anos (nascidos entre 1967 e 1963). 

- Categoria de 61 a 65 anos (nascidos entre 1962 e 1958). 

- Categoria de 66 a 70 anos (nascidos entre 1957 e 1953). 

- Categoria de 71 a 75 anos (nascidos entre 1952 e 1948). 

- Categoria de 76 anos acima (nascidos acima de 1947). 

Obs: Estará enquadrado na categoria acima citada o atleta que permanecer com a idade até o último 

dia do ano corrente (31/12/2023). 

Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados(as) de cada categoria masculino e 

feminino. 

1º lugar R$ 700,00 

2º lugar R$ 600,00 

3º lugar R$ 500,00 

Não haverá dupla Premiação 

 

ATENDIMENTO MÉDICO: 

A organização do evento disponibiliza o atendimento médico no local da prova (médico, enfermeiros, 

ambulâncias) para os primeiros socorros em caso de acidentes que possam ocorrer com os 

participantes. Caso seja necessário o atendimento hospitalar e medicamentos, os custos serão de 

responsabilidade do participante. 

 

REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES: 

Serão fornecidas frutas e água, a fim de repor alguns nutrientes que foram perdidos durante a 

realização da prova. 

 

 



 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que por ventura os atletas, 

inscritos ou não, venha sofrer ou causar antes, durante e após o evento. Independente do controle 

de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do percurso conforme orientação dos fiscais. À 

organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens 

oficiais da prova com imagens dos participantes. 
 

A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a segurança 

dos participantes. A decisão caberá à coordenação geral do evento, após julgamento da condição 

climática. Atletas não inscritos e que estiverem sem o numeral, não passarão pelo funil de chegada. 

Os organizadores não se comprometerão com alojamento, alimentação e quaisquer outras despesas 

efetuadas pelos inscritos. 

A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do 

atleta para fins de comprovação da idade do mesmo. 

Qualquer atitude antidesportiva julgada pela organização do evento desclassificará o atleta da prova. 

O número de identificação é pessoal e intransferível, de uso obrigatório. 

Qualquer danificação do número, que prejudique sua identificação poderá implicar a desclassificação 

do atleta (confira seu número e não troque com ninguém). 

Os atletas terão à disposição banheiros químicos e guarda volume no local de largada/chegada da 

prova. A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova. 

Todos os assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da 

Prova. 

 

 



 

                                      REGULAMENTO – PROVA VINTEOITINHA 

Data: 28/01/2023 

Local: Praça Rui Barbosa (em frente à Caixa Econômica) Horário: 15h30min. 

 

LARGADAS: 

Serão realizadas 06 (seis) categorias e 06 (seis) largadas (ambos os sexos). 

 

PREMIAÇÃO VINTEOITINHA 

Troféus do 1º ao 3º lugar masculino e feminino para as categorias: 

Sub 07 (nascidos entre 2020  e 2016), 

Sub 09 (nascidos entre 2014 e 2015), 

Sub 11 (nascidos entre 2012 e 2013), 

Sub 13 (nascidos entre 2010 e 2011), 

Sub 15 (nascidos entre 2008 e 2009), 

Sub 17 (nascidos entre 2006 e 2007), 

Premiação em dinheiro para: os 3 primeiros colocados de todas as categorias masculino e feminino. 

1º lugar – R$ 500,00 + troféu 

2º lugar – R$ 400,00 + troféu 

3º lugar – R$ 300,00 + troféu 

Premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados de todas as categorias masculino e feminino 

para atletas de Apucarana. 

1º lugar – R$ 500,00 + troféu 

2º lugar – R$ 400,00 + troféu 

3º lugar – R$ 300,00 + troféu 

 

Não haverá dupla Premiação 

Obs. Os atletas classificados não terão premiação acumulativa. (não haverá dupla premiação). 

Para efetivação das premiações da categoria “ATLETAS DE APUCARANA”, os mesmos deverão em 

caso de solicitação comprovar pelo menos um dos seguintes vínculos com o Município, Residir ou 

Estudar em Apucarana. 

Deverá ainda caso haja suspeita o atleta que estiver irregular nessa categoria “Atletas de Apucarana” 

a equipe organizadora tem o direito de pedir tais documentos: comprovante de Residência de 

dezembro de 2022, e ou vinculo Estudantil do ano de 2022, caso menor de idade, deverá apresentar 

em nome do responsável pelo atleta e título de eleitor do município de Apucarana até dezembro de 

2022. Caso o Atleta é morador de Apucarana e tenha competido por outro município em 



 

Competições Oficiais, (Federação Paranaense de Atletismo e ou em Jogos Oficiais do Paraná, Jogos 

Abertos, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jogos da Juventude e ou Jogos Escolares), este não poderá 

utilizar tal vínculo “ATLETAS DE APUCARANA” para a Prova XXVIII de Janeiro -2023. 

 

MEDALHAS: 

Receberão medalha todos os atletas que completarem o percurso da prova. 

 

PERCURSO 

Categoria Sub 07 (nascidos entre 2020 e 2016) – Percurso de 500 metros. 

Categoria Sub 09 (nascido sentre 2014 e 2015) – Percurso de 500metros. 

Categoria Sub 11 (nascidos entre 2012 e 2013 ) – Percurso de 1000 metros. 

Categoria Sub 13 (nascidos entre 20010 e 2011) – Percurso de 1.000 metros. 

Categoria Sub 15 (nascidos entre 2008 e 2009) – Percurso de 1.500metros. 

Categoria Sub 17 (nascidos entre 2007 e 2006) – Percurso de 1.500metros. 

 

POSTOS DE ÁGUA: 

Largada/Chegada 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições da Prova Vinteoitinha serão gratuitas do dia 15/12/2022 até o dia 

18/01/2023. 

Somente pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 

 

RETIRADA DO KIT ATLETA 

Cine Teatro Fênix de Apucarana, Av.Curitiba nº 1.215 centro. 

No dia 27/01/2023 será entregue das 8h às 18h para todos os atletas participantes de Apucarana e 

região. 

No dia 28/01/2023 das 8h até as 14h30min para todos os atletas participantes e principalmente 

para os atletas de outros Municípios. 

Obs: A entrega do kit e chip de cronometragem será realizada mediante apresentação de um 

documento oficial com foto (onde consta a data de nascimento), do comprovante de inscrição (o 

atleta receberá o comprovante por email após a confirmação do pagamento, ou poderá ser 

impressona página de inscrição), o atleta poderá entregar para a organização o termo de 

responsabilidade do atleta/ou um atestado médico recente (no máximo com um ano de validade). 



 

Depois da retirada do Kit, o atleta deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à equipe de 

cronometragem antes de deixar o recinto. O atleta que trocar o chip e/ou o número com outro 

atleta será automaticamente desclassificado da prova e suspenso de todas as atividades da 

Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana pelo período de dois anos. 

 

DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes ou danos que por ventura o atleta inscrito 

venha sofrer ou causar antes, durante e após o evento. Independente do controle de trânsito, os 

atletas deverão manter-se dentro do percurso conforme orientação dos fiscais. À organização da 

prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar e comercializar fotos e filmagens oficiais da prova, com 

imagens dos participantes. 

A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a 

segurança dos participantes. A decisão caberá à coordenação geral do evento, após julgamento da 

condição climática. Atletas não inscritos e que estiverem sem o numeral, não passarão pelo funil de 

chegada. Os organizadores não se comprometerão com alojamento, alimentação e quaisquer outras 

despesas efetuadas pelos inscritos. 

A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do 

atleta para fins de comprovação da idade do mesmo. 

Qualquer atitude antidesportiva julgada pela organização do evento desclassificará o atleta da prova. 

O número de identificação é pessoal e intransferível, de uso obrigatório. 

Qualquer danificação do número, que prejudique sua identificação poderá implicar a desclassificação 

do atleta (confira seu número e não troque com ninguém). 

Os atletas terão à disposição banheiros químicos e guarda volume no local de largada/chegada da 

prova. A organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova. 

Todos os assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores da 

Prova. 

 

 

JOSÉ MARCELINO DA SILVA 

COORDENADOR GERAL DA PROVA PEDESTRE 28 DE JANEIRO 

 

 


