
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2° CORRIDA DE RUA DEZEMBER - FEST 

 

REGULAMENTO 
 

1 – ORGANIZAÇÃO. 
 

Evento trata-se de uma corrida pedestre  OFF ROAD de 8km promovido pela Equipe Garra Running 
CNPJ 041.014.749/0001-75, endereço rua Euclides Paganini, N° 35 , bairro Jardim Beija Flor,  Japurá  
Paraná. 

 
 

2 - LOCAL, DATA E HORARIO. 

 

A  2° CORRIDA DE RUA DEZEMBER – FEST DE JAPURÁ será realizada na ROD. MARIA NIFA 
GARANHÃO – PR 498  no dia 18 DE DEZEMBRO  2022 com largada às 07:00hs Masculino e Feminino, 
com distância de 12km,  ocorrerá apenas uma largada para todos os participantes. 

 

 
3 – INSCRIÇÕES. 
 

Os participantes (as) deverão inscrever-se exclusivamente no endereço eletrônico do site: 
www.ticketsports.com.br no valor de: 

 

Valor Promocional  R$ 30,00 reais + taxa site 

 
Não haverá 50% de desconto para idosos pois o valor já está promocional para todos os incritos. 
  
Formas de pagamento: Cartão de Crédito e Debito, PIX, PicPay e Boleto Bancário. 

 
As incrições encerram as 23:59hs do dia 11 de Dezembro de 2022 ou até atingir o limite técnico de 500 
participantes. 
 
 
 
4 – PERCURSO. 
 
O percurso da corrida será de 12km, todo em asfalto pela PR 498, largada  no centro da cidade de 
Japurá e chegada no Porto Japurá as margens do rio Ivaí. 
 

  

http://www.ticketsports.com.br/


 
5 – CATEGORIAS E PREMIAÇÃO. 
 

A- Haverá prêmio em dinheiro e troféus para os 5 primeiros colocados no geral Masculino e Feminino, 
por tempo bruto. 

  

1° lugar R$ 1.000,00 reais 

2° lugar R$ 700,00 reais 

3° lugar R$ 500,00 reais 

4° lugar R$ 200,00 reais 

5° lugar R$ 100,00 reais 

 
 
  

B- Categorias faixa etária serão premiados com troféus os 3 primerios colocados, será considerado o 
ano de nascimento do atleta, por tempo liquido, ficam assim distribuídas: 

 
 

Categoria faixa etária  12k Masculino e Feminino 

          Categoria A - 18 a 24 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria B - 25 a 29 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria C - 30 a 34 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria D - 35 a 39 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria E - 40 a 44 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria F – 45 a 49anos 12k Masculino e Feminino 

Categoria G – 50 a 54 anos 12k Masculino e Feminino 

Categoria H – 55 a 59 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria I –   60 a 64 anos 12k Masculino e Feminino 

          Categoria J –  65 a 69 anos 12k Masculino e Feminino 

  Categoria K  - 70 anos acima 12k Masculino e Feminino 
 

 
C- Haverá uma categoria especial para os melhores atletas da cidade de Japurá, sendo premiado com 

1 Troféu no Masculino e 1 Troféu no Feminino. 
 

 
D- Serão premiados com medalhas todos os participantes inscritos que completarem o percurso da 

prova. 
 

 

E- Serão classificados somente os participantes inscritos que concluírem o percurso. O controle de 
tempo da prova será por chip de cronometragem, para os 5 primeiros no geral será considerado o 
tempo bruto e para as categorias faixa etaria os 3 primeiros sendo considerado o tempo liquido. 

 
 
 
6- RETIRADA DO KIT ATLETA.  

Local a definir; será divulgado na semana da prova, atletas de outros Municípios e Estados poderão retirar 

os kits 1 hora antes no local de largada da prova. Obs. O Chip e Número de cronometragem serão 

entregues mediante apresentação de um documento oficial com foto (onde conste a data de nascimento). 

A retirada do Chip e Número feita por terceiros poderá ser retirada mediante apresentação de documento 

oficial com foto, original ou fotocópia, do participante inscrito. Depois da retirada do Número e Chip, o atleta 

deverá conferir o cadastramento do seu chip junto à equipe de apoio antes de deixar o recinto. O atleta 



que trocar o chip e/ou o número com outro atleta será automaticamente desclassificado da prova. 

 

7 - CONTROLE DA PROVA. 
O controle de tempo da prova será através do numero e chip de cronometragem eletrônica, que deverão estar 
devidamente posicionados no peito do atleta. 
 
 
8– APOIO. 
Prefeitura do municipio de Japurá – PR. 
Equipe Garra Running. 
 

 

9- 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 medicamentoso, os custos serão de responsabilidade do 

participante. 

 

10- REPOSIÇÃO DE NUTRIENTES.  

Serão fornecidas aos participantes fruta e água, a fim de repor alguns nutrientes que foram perdidos 

durante a realização da prova.  

 
 

11- 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 ao 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 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). A organização recomenda que não sejam levados objetos 

de valor para a prova. Os assuntos técnicos e os omissos neste regulamento serão resolvidos pelos 

organizadores da Prova. A cronometragem e chip a cargo da empresa contratada, sendo que o 

Departamento de Esportes fica isento de qualquer responsabilidade vinda de problemas com o sistema. 

Comissão Organizador. 

 

12- PROTOCOLO PREVENÇÃO A COVID 19 NO EVENTO. 

A organização se reserva o direito de CANCELAR o evento ou de ALTERAR a qualquer momento e sem 

exposição de motivos, sua data de realização ou local. Organização poderá suspender a qualquer momento o 

evento por questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

A organização seguira rigorosamente o decreto do município de Japurá - Paraná em vigor na data 

de realização do Evento, serão respeitados todos os protocolos de segurança no combate a Covid 19. 



 

13- Direção. 

Dúvidas ou questionamentos podem ser sanadas pela direção do evento exclusivamente através do 

email: fernandoalexfernandes@yahoo.com.br  ou WhatsApp (44) 99911-4958. 

 

Direção Técnica: Fernando Alex Fernandes.            

Direção Geral: Aline Soares   

mailto:fernandoalexfernandes@yahoo.com.br
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