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REGULAMENTO – CORRIDA DE RUA 
 

4º JOGOS DA ADVOCACIA DO PARANÁ - JAPS 
 
 

Data da Prova: Sexta-feira, 17 de junho de 2022 

Largada: 9:00h 

Local - largada e chegada: Cidade dos Lagos, Guarapuava/PR 

Distância: 5,1 km e 10,2 km 

Valor da Inscrição: R$ 70,00 (setenta reais) 

Entrega do Kit Atleta: Os kits atletas poderão ser retirados no dia 16 de junho de 2022 na sede 

da OAB Guarapuava até às 18:00h e no dia 17 de junho de 2022 até às 08:30h no local da prova. 
Premiação: Os 03 (três) primeiros colacados gerais e os 05 (cinco) primeiros colocados de cada 
categoria (masculino e feminino) receberão medalhas especiais; todos os participantes inscritos 
receberão medalha de participação. 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS: 
A corrida de rua do JAPS é voltada ao advogado, advogada, dependente estatutário e 
colaborador(a) da OAB/PR e CAA/PR, atleta e desportista, a partir de 18 anos, com o objetivo 
de reuni-los em evento esportivo, visando promover a melhoria da qualidade de vida e a adoção 
de hábitos saudáveis. 

 
2. PERCURSO  
Largada: Parque do Sol, próximo Shopping Cidade dos Lagos e Chegada: o mesmo local. 

 
3. INSCRIÇÃO: 
Poderão se inscrever advogados e advogadas regulares com a OAB/PR, seus dependentes e 
funcionários das entidades organizadoras do evento (OAB/PR e CAA/PR).   A inscrição terá um 
custo de R$ 70,00 (setenta reais) por atleta e deverá ser realizada  até o dia 03 de junho de 
2022. 

 
4. ENTREGA DO KIT ATLETA: 
A entrega do kit atleta (chip, número de peito) será retirado no dia 16 de junho de 2022 na sede 
da OAB Guarapuava até às 18:00h e no dia 17 de junho de 2022 até às 08:30h no local da prova. 
a. O atleta que não retirar o seu kit nas datas e horários estipulados pela Comissão 
Organizadora perderá o direito ao kit. 
b. O uso do chip e do número de peito é obrigatório para participação na corrida. 
c. A correta utilização do transponder (chip) é de responsabilidade exclusiva do atleta. O  chip 
deverá ser fixado no cadarço do tênis. 
d. O atleta que participar da corrida sem o chip não terá seu tempo computado e não                poderá 
reivindicar classificação e/ou premiação. 
e. Na entrega do Kit, os atletas deverão apresentar um documento pessoal                  oficial com foto. 
 

5. LARGADA: 
A largada está prevista para às 9:00h (nove horas). É sugerido aos participantes que cheguem 
ao local do evento com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência da largada da prova. 
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6. CATEGORIAS: 

A corrida será composta das seguintes categorias, masculino e feminino: 

 Categoria até 24 anos; 
 Categoria de 25 a 34 anos; 
 Categoria de 35 a 44 anos; 

 Categoria de 45 a 54 anos; 
 Categoria de 55 a 64 anos; 
 Categoria acima de 65 anos. 

 
7. PREMIAÇÃO: 
Os 05 (cinco) primeiros colocados de cada categoria – feminino e masculino - receberão 
medalhas especiais. Todos os atletas devidamente inscritos e concluintes da corrida receberão 
medalha alusiva ao evento no término do percurso. 

 
8. RESULTADOS: 
A apuração dos tempos será realizada pelo sistema de chip. Será considerado para classificação 
do pódio, ou seja, os cinco primeiros colocados, o tempo bruto dos atletas pela ordem de 
chegada, sendo o restante dos atletas, classificados pelo tempo líquido. 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
a) No ato da inscrição, o atleta concordará com as condições estipuladas neste regulamento, 
bem como declara que está em bom estado de saúde e capacidade atlética e que não tem 
ciência de nenhuma doença ou enfermidade, sobretudo cardíaca, que impossibilite sua 
participação, isentando assim, os organizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros de 
qualquer responsabilidade; 
b) As inscrições são pessoais e intransferíveis; 
c) Em atenção ao Estatuto do Idoso, atletas acima de 60 (sessenta) anos terão desconto de 50% 
no valor da inscrição; 
d) Não serão realizadas devoluções de taxas de inscrição; 
e) Atletas não inscritos não passarão pelo funil de chegada e não terão seus resultados de prova; 
colabore e participe inscrito para usufruir dos benefícios da prova; 
f) A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação 
do atleta para fins de comprovação da sua idade; 
g) A organização da prova reserva-se o direito exclusivo de utilizar fotos oficiais da prova, com 
imagens dos participantes; 
h) O atleta que não retirar seu chip ou que utilizá-lo de maneira imprópria, ou seja, se não fixar 
no cadarço do tênis, não terá seu resultado registrado, sem direito a reclamação; 
i) A prova será realizada com qualquer condição climática, desde que não coloque em risco a 
segurança dos participantes, decisão e condição que será julgada pelos coordenadores gerais 
da prova; 
j) Após o apito da largada o atleta terá 08 minutos para passar pelo pórtico de largada; caso não 
cumpra essa regra, o mesmo será desclassificado; 
k) Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que podem existir 
ao longo do percurso, pois se trata de um evento por ruas de domínio público; 
l) O atendimento médico de emergência, se necessário, será efetuado na rede pública; a 
Comissão Organizadora, patrocinadores, apoiadores e parceiros não terão, sob hipótese ou 
tempo algum, responsabilidade sobre as despesas médicas que o participante venha a ter ante, 
durante ou após o evento; 
m) É obrigatório o uso do numeral de corrida (frente do corpo e na altura do peito); 
n) Independente do controle de trânsito, os atletas deverão manter-se dentro do percurso 
conforme orientação dos fiscais e a não obediência poderá levar à desclassificação do atleta; 
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o) Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova (ex: desacatar os fiscais, 
staffs e/ou organizadores do evento, entre outros); 
p) Nenhuma identificação dos patrocinadores de atletas, individualmente, poderá aparecer em 
propaganda dentro da área de premiação; 
q) Os atletas não poderão de forma alguma utilizar acessórios que auxiliem no desempenho da 
corrida, como também, não poderão ser acompanhados por crianças e/ou animais de estimação 
ou treinadores e outras pessoas por meio de bicicleta. A não obediência poderá levar à 
desclassificação do atleta; 
r) A Comissão Organizadora, bem como seus patrocinadores, apoiadores e parceiros, não se 
responsabilizam pelos prejuízos ou danos causados ao patrimônio público pelo atleta inscrito na 
prova, a terceiros e/ou a outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 
do autor; 
s) Não haverá disponibilidade de guarda-volumes nos locais de provas. A Comissão 
Organizadora, , bem como seus patrocinadores, apoiadores e parceiros, não se responsabilizam 
por qualquer extravio de materiais, equipamentos/acessórios ou prejuízos que porventura os 
atletas venham a sofrer durante a participação na prova; 
t) Após a prova será emitida a listagem de resultados. Caso haja discordância do resultado, 
deverá ser entregue recurso escrito com a alegação do erro ao diretor de prova que julgará a 
procedência ou não do erro. Após premiados, daremos como resultado oficial, não será feita 
correção ou retificação de resultado; 
u) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do evento; 

v) O prazo máximo para conclusão da prova é de 2 (duas) horas após a largada; 
w) A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por 
faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 
x) Haverá ponto de distribuição de água durante o percurso, a cada 2,5 km; 
y) Resultado oficial: será divulgado em edital no local da prova e após no site da OAB/PR; 
z) Após a finalização da premiação da prova todos os participantes estão convidados para a 
confraternização do Projeto Corrida Legal, por adesão, em área reservada do Shopping Cidade 
dos            Lagos. 
aa) O atleta inscrito terá o direito a receber um convite para o evento de confraternização do 
JAPS, que poderá ser retirados até às 18:00 horas do dia 16 de junho de 2022, no setor 
administrativo, pelo próprio inscrito, mediante a apresentação de documento com foto. Os atletas 
inscritos em mais de uma modalidade esportiva/categoria terão direito apenas a um kit brindes e 
a um convite para o evento de confraternização.  
 
 
 
 

COMISSÃO DE ESPORTES DA OAB/PR 

 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ  

 

OAB GUARAPUAVA 

 


