
REGULAMENTO 

 

4ª CORRIDA E CAMINHADA APAE DE PRAIA GRANDE 2020 

  

I- Da Natureza do Evento 

O evento 4ª CORRIDA E CAMINHADA APAE DE PRAIA GRANDE é um projeto idealizado pela 

APAE de PRAIA GRANDE contando com apoio da Prefeitura de Praia Grande através da 

Secretaria de Esportes do município e demais órgãos públicos vinculados.  

  

II- Dos Objetivos 

Tem caráter de evento esportivo com objetivo de inclusão social, incentivo ao esporte e a inclusão 

social dos atletas PCD ou PNE. Além de arrecadar fundos para a instituição APAE PRAIA 

GRANDE.O evento é aberto a atletas anônimos, amadores, profissionais, equipes, associações, 

federações, clubes e confederações sendo composto por um regulamento específico. O presente 

regulamento é referente a prova de Corrida e Caminhada pela orla da Praia Grande (conforme 

mapa no site da organização), composta de 01 prova anual com diversas as categorias e 

seguintes distâncias. 

  

III- Das Distâncias e Cronogramas 

Pedestrianismo –10Km e 5Km de Corrida. 

Caminhada – 3Km de caminhada  

Número previsto de atletas: 1800 

Data e horário da largada: dia 08/03/2020 às: 

 • 07:00 PNE 

• 07:02 largada Provas de Corrida e Caminhada  

O Atleta deverá se apresentar no local da prova pelo menos meia hora antes da largada. 

Local: Avenida Presidente Castelo Branco x Rua Xixová - Canto do Forte - Praia Grande 

  

Entrega de Kit 

Nos dias: 06/03/2020 das 13h às 20h e 07/03/2020 das 11h às 17h 

LOCAL: A DEFINIR 

  

*Não serão entregues kits no dia do evento.  

* Caso o atleta solicite que seu kit seja entregue para outra pessoa de sua confiança deve mandar 

pelo escolhido seu documento original de identidade e o comprovante original de inscrição. 



* Atletas acima de 60 anos devem retirar o kit pessoalmente com comprovante original da 

inscrição e documento de identidade com foto. 

O kit somente será entregue ao atleta mediante a apresentação do documento de identidade com 

foto e comprovante original de inscrição. 

Kit do competidor: 

1 Camiseta em tecido especial (poliamida),  

1 chip descartável, 1 numeral de peito e 1 medalha de conclusão. 

  

IV- Das Premiações 

  

Corrida 10km ( a partir dos 18 anos ) 

Premiação (Masculino e Feminino) 

Geral: 1° ao 5° Lugar 

Categoria:  1° ao 3° Lugar por categoria (faixa etária de 5 em 5 anos)  

PNE: 4 categorias por deficiência. 

  

Corrida 5km ( a partir de 16 anos) 

Premiação (Masculino e Feminino) 

Geral: 1° ao 5° Lugar 

PNE Geral: 1° ao 3° Lugar 

  

O resultado da geral será utilizado o tempo bruto do atleta. 

O resultado da categoria será utilizado o tempo líquido do atleta. 

  

V- Das Categorias 

PNEs: 

Cadeirante: Atleta com deficiência que afeta o sistema locomotor de membros inferiores. É 

obrigatório o uso de capacete e de cadeira de atletismo. É proibido o auxílio de terceiros, assim 

como quaisquer tipos de impulsão motorizada ou propulsão de catracas e correntes semelhantes. 

Deficiente Visual: Atleta com perda de acuidade visual originada por fatores diversos com as 

seguintes classificações médicas: Cegueira por acuidade, Cegueira por campo Visual ou Cegueira 

total. 

Deficiente Físico: Atletas com deficiência que afeta o sistema locomotor de membros superiores 

e inferiores. Podendo ter como origens patológicas, neurológicas, osteomusculares, amputações e 

outros.  



Deficiente Intelectual: Atleta que apresenta um quociente intelectual (QI) baixo de 75 e/ou 

limitações das áreas de habilidade e adaptação de comunicação. 

 

Convencional 10KM 

Categorias por faixa etária: 

18 a 19 anos 

20 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+ 

Idades conforme Regras da Confederação Brasileira de Atletismo, sendo contada a partir do ano 

de seu nascimento e não pelo Mês. Será considerada a idade que o participante terá na data de 

31/12/2020. 

  

VI- Das Inscrições 

 

1º Lote: até 10/01/2019 - R$ 60,00 

2º Lote: de 11/01/2019 até 14/02/2020 - R$ 75,00 

Inscrições até 14/02/2020 

 

1) Inscrições Presenciais: Na APAE de Praia Grande das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 de 

2ª e 6ª feiras devendo o atleta apresentar identidade. Não haverá a taxa do site. 

Endereço: Rua das Acácias n° 320 – Bairro Quietude – Praia Grande/SP 

 

2) Online:  As inscrições online devem ser feitas via site https://minhasinscricoes.com.br e 

https://ticketagora.com.br. com valor da inscrição mais TAXA do site. 

  

3) Desconto para idoso e PNE: de 50%  

 

4) Inscrições por equipe: Para inscrição de Equipes entrar em contato com a APAE de Praia 

Grande Tel: (13) 3472-5257 ou (13)  99679-2352 whatsapp. 

https://minhasinscricoes.com.br/
https://minhasinscricoes.com.br/
https://ticketagora.com.br/


 

Obs. 1: Não haverá descontos para equipe no 1º Lote, sendo que, no 2º Lote o valor será R$ 

70,00 para equipe acima de 10 atletas. 

 

 Obs. 2: Desconto de idoso não é acumulativo com o desconto por equipe. 

 

5) Inscrições de Idosos (apresentar o RG ou documento com foto) e de PNE’s (apresentar 

LAUDO Médico). Serão feitas somente presencial na APAE de Praia Grande, endereço 

citado acima. Para atletas que são de fora da Baixada Santista, entrar em contato com 

APAE PG pelo tel: (13) 3472-5257 ou (13)  99679-2352 whatsapp. 

 

  

VII- Guarda-Volumes 

Para ter direito de utilizar este espaço o atleta deve introduzir seus pertences no saco plástico 

disponibilizado e apresentar ticket anexo ao numeral de peito.  O Guarda Volumes será 

desativado conforme informado por locução ao vivo no dia e local do evento, devendo o 

interessado pelo serviço estar obtendo informações adicionais no local da prova.  

  

VIII- Das Orientações 

Ao inscrever-se na prova o atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea 

vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores e 

realizadores, em seu nome e de seus sucessores; 

Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem como reembolso do valor da 

inscrição. O atleta disponibiliza seus dados autorizando os Organizadores, para que a qualquer 

tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência; 

Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem e voz 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão em qualquer meio de comunicação; 

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs (monitores) para a 

orientação dos participantes; Ambulância, Fiscais de Prova e Diretores de Prova. O atleta que 

precisar de assistência médica, será encaminhado ao hospital da rede pública do município.  

Para atendimento emergencial aos atletas, haverá um serviço de apoio médico com ambulâncias 

para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do atendimento médico 



propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra necessidade será efetuado na 

Rede Pública sob responsabilidade desta. A Organização não tem responsabilidade sobre as 

despesas médicas que o atleta venha a ter durante ou após a prova. 

Em momento algum haverá reembolso do valor da inscrição, por parte da organização, nem de 

seus patrocinadores, co-patrocinadores, apoiadores ou colaboradores, assim como de nenhum 

valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, 

independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por 

ventura os atletas venham a sofrer durante a participação do evento;  

É obrigatório o uso do numeral de peito oferecido pela organização durante todo o percurso da 

prova afixado na camiseta de maneira legível com os alfinetes também cedidos pela Organização. 

É obrigatório correr com camiseta e número devidamente afixada na altura do tronco. 

É proibido cortar, rasgar ou rasurá-lo. O número é intransferível e qualquer ato errôneo implicará 

na desclassificação do atleta. 

É proibido que o atleta faça uso de qualquer tipo de ajuda extrema ou vantagem, ou ainda 

qualquer recurso tecnológico. 

Hidratação: 2 postos de hidratação no percurso e 1 na chegada. 

É obrigatório que o atleta faça contorno no retorno passando pelo sistema de cronometragem. 

Caso o atleta não conste no controle do retorno será desclassificado; 

É obrigatório contornar as placas de retorno e, caso assim não faça, será desclassificado; 

É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé (neste último caso, exceto na categoria PNE 

Deficiente Visual). Caso o fiscal de percurso identifique algum atleta sendo assistido por terceiros, 

será oferecido ao mesmo cartão amarelo ou vermelho e mesmo poderá ser desclassificado. 

Informações e dúvidas devem ser obtidas junto à organização via e-mail: 

contato@cronometa.com.br ou apaecorrida@gmail.com 

A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos no percurso, e possível desnível da 

rua. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação do trajeto da corrida com 

antecedência. 

  

Serão penalizados todos os atletas que infringirem este Regulamento. 

 

IX- Dos Resultados 

A classificação geral será divulgada 15 minutos depois que o último atleta cruzar a linha de 

chegada e posteriormente ficará disponível no site: www.cronometa.com.br, em até 24h. Para 

participar da premiação o Atleta terá que competir durante o evento, respeitando o regulamento e 

percurso estipulado pela organização. Os atletas não poderão transferir-se de equipes ou 

mailto:contato@cronometa.com.brou
http://www.cronometa.com.br/
http://www.cronometa.com.br/


categorias após inscrição realizada nem incluir equipes e patrocinadores. Isso deve ser feito com 

atenção no ato da sua inscrição. 

  

X - DECLARAÇÃO 

 Eu, "devidamente identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas 

faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que: 

 1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com distância de 5Km e 10Km. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta CORRIDA e declaro que 

não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), 

isentando as Empresas Organizadoras, patrocinadores, apoiadores e Órgãos Públicos DE TODA 

E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que 

porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 

4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

CORRIDA. 

 5. Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, ou 

outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material 

publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos organizadores; e, 

também, de qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, dos atletas 

e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades, das áreas 

acima descritas. 

6. Em caso de participação neste evento, representando equipes de atletas ou prestadores de 

serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento da corrida. 

 7. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da 

corrida. 

8. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 

evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 

para a os organizadores, mídia, patrocinadores, apoiadores e Órgãos Públicos. 

9. Estou ciente que na hipótese de suspensão da prova por questões de segurança pública ou 

força maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estada, inscrição, 

entre outros gastos, será suportado única e exclusivamente por mim, isentando a Comissão 

Organizadora e todos os envolvidos pelo ressarcimento de qualquer destes custos. 



10. Assumo todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e 

quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação nesta corrida; 

antes, durante ou depois do evento. 

 11. Compreendi e estou de acordo com todos os itens desta DECLARAÇÃO, isentando assim 

quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer 

comigo por consequência da minha participação nesta corrida, em meu nome e de meus 

sucessores. 

  

A organização.  

  

  

  

  

  

Data última atualização: 19/11/2019 às 11:01h. 

 


