
5ª Corrida de Rua em Prol a AAPCI 
Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis 

 
 
Data: 27/11/2022 
Horário: 8 horas 
Trajeto Misto: Ruas do Centro de Iracemápolis/SP e Área Rural * 
Corrida: Corrida 5 km e 10 km 
Caminhada 3 km 
Largada: Estádio “Dr. Dimas Cera Ometto” localizado à Rua José Emídio, n.º 940-  Centro – Iracemápolis – 
SP  
 
INSCRIÇÕES  
 
Inscrições via internet 
Site: http://www.runnerbrasil.com.br/ 
Valor das Inscrições:  
R$ 90,00 para corrida - 5 km e 10 km  
R$70,00 para caminhada – 3 km  
(Para grupos de corrida com mais de 20 atletas: R$ 85,00) 
Vagas Limitadas: 300 pessoas  
Desconto de 50% na taxa de inscrição para pessoas acima de 60 anos 
 
CATEGORIAS 
 
Tanto no masc. e fem. 
18 a 24 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 54 
55 a 64 
Acima de 65 anos 
                 
A organização da prova reserva-se o direito de não permitir a participação de pessoas sem inscrição. 
 
MODALIDADES 
 
Corrida de 5 km (uma volta) 
Corrida de 10 km (duas voltas) 
 
PREMIAÇÃO 
 
Corrida 10 km: 
Troféu para os 3 (três) primeiros colocados na Geral Feminino e Masculino; 
Troféu para os 3(três) primeiros colocados de cada faixa etária. 
 
 
Corrida 5 km: 
Troféu para os 3 (três) primeiros colocados na Geral Feminino e Masculino; 
Troféu para os 3(três) primeiros colocados de cada faixa etária 
 



Caminhada 3 km: 
Medalha de participação  
 
Outros: 
 
Troféu ao representante do grupo de atletas (inscritos conjuntamente) com o maior número de 
participantes; 
Medalha de Participação para todos que cruzarem a linha de chegada, com o numeral (inscrição feita). 
 
SOBRE A AAPCI  
 
Conheça: www.aapci.com.br  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTE 
 
* O participante é responsável por obter todas as informações sobre o evento, como local, data, horário, 
informações de retirada do kit etc.; 
* Haverá chip com marcação eletrônica para as provas de 5km e 10km, para a caminhada não haverá chip;  
* A corrida será realizada em quaisquer condições climáticas, exceto em condições muito adversas, 
avaliadas pela Comissão Organizadora da Corrida;  
* As camisetas serão confeccionadas nos tamanhos P, M, G e GG, não sendo garantido o tamanho 
escolhido pelo participante;  
* É obrigatório para os atletas correrem vestidos de camiseta (não precisa ser a camiseta do evento) e o 
número peitoral de inscrição, o não cumprimento desta regra resulta em desclassificação;  
* A idade mínima para participação é de 18 anos completos na data da prova;  
*É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da Largada. 
* O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer 
tipo de vantagem. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do atleta. Toda a 
irregularidade ou atitude antidesportiva, cometida pelo atleta, será passível de desclassificação. 
* É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o staff identifique algum, o atleta poderá ser 
desclassificado. 
* Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por escrito, até trinta 
minutos após a divulgação. 
* Havendo a possibilidade da montagem de tendas das equipes, a mesma será feita por orientação e nos 
horários determinados. O posicionamento será feito em locais determinados pela organização, de acordo 
com a ordem de chegada.  
* O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia ou filmagem contendo imagens de sua 
participação na prova para fins publicitários e jornalísticos;  
* O atleta inscrito declara estar ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação, 
gozando de saúde perfeita e adequada para o evento;  
* O atleta inscrito assume todas as despesas provenientes de sua participação no evento, como viagem, 
hospedagem, alimentação, traslados etc.; 
* Os casos não previstos serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora, a qual é soberana em 
suas decisões.  
* A entrega do kit será feita no dia 26/11/2022 das 13 às 16 horas na Sede da AAPCI localizada na Rua 
Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP.   * Para atletas de outras cidades, a 
entrega do kit será feita no dia da corrida no local da largada da prova das 06:30 às 07:30 horas. 
 
Dúvidas e informações: (19) 3456-4833 

http://www.aapci.com.br/

