
 

 

IX Corrida/Caminhada FENAE do Pessoal da Caixa do RN - APCEF/RN 

1- A IX Corrida/Caminhada FENAE do Pessoal da Caixa do RN será realizada no domingo, dia 
04/06/17, em PIUM – PARNAMIRIM, e terá duração máxima de 2 horas. 

2- A largada da prova acontecerá impreterivelmente às 7h e 30min, dentro da sede da 
ASOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APCEF/RN, em frente a entrada 
principal. Poderão participar da corrida/caminhada, atletas de ambos os sexos, devidamente 
inscritos de acordo com o regulamento da Prova. 

3- A corrida será disputada na distância de 5 km (Cinco quilômetros) masculino e feminino, 
10 km (dez quilômetros) masculino e feminino e caminhada de 5 km também para ambos os 
sexos. 

4- A idade mínima para participar é de 16 anos. 

5- Menores de 18 anos poderão participar, mediante autorização por escrito, com firma 
reconhecida dos pais ou responsável legal, a ser entregue no dia da entrega do Kit Atleta, 
quando deverá ser apresentada autorização mediante cópia do RG do participante e do 
responsável. 

PERCURSO 

1- LARGADA e CHEGADA: Na sede da APCEF/RN, saindo à direita no sentido da Praia de 
Ponta Negra pela rodovia RN-063, com retorno em frente ao Centro de Lançamentos da Barreira 
do Inferno. 

Para percurso de 5km – Uma única volta, saindo da sede da APCEF/RN com retorno nas 
imediações do Museu Aeroespacial do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno. 

Para percurso de 10km – Duas voltas, saindo da sede da APCEF/RN com retorno nas 
imediações do Museu Aeroespacial do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno. 

INSCRIÇÃO 

1- No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, os participantes aceitam todos os 
termos e assumem total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o 
"Termo de responsabilidade" assinado na entrega do Kit Atleta. 

2- A inscrição é pessoal, intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra. 

3- TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 a) ISENTOS – Empregados CAIXA, ativos ou aposentados, associados da APCEF/RN; 

 b) R$ 25,00 – Dependentes dos empregados CAIXA associados da APCEF/RN; 

 c) R$ 55,00 – Demais participantes. 

4- As inscrições serão realizadas através do site www.tesportes.com.br  até o dia 01/06/17 
ou até que se tenha atingido o limite técnico de 200 participantes. 

5- Para os associados que queiram efetuar a inscrição na APCEF/RN, terão disponível no 
escritório da sede um computador, cujas instruções serão dadas pelos servidores em 
atendimento.  



 

6- Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações no ato da inscrição. Em 
caso de fraude comprovada o participante poderá ser desclassificado da prova. 

ENTREGA DO KIT ATLETA 

1- O Kit Atleta será composto de 1 camisa, chip e número de peito.  Eventualmente poderá 
conter também outros brindes, materiais e folders de patrocinadores e apoiadores da prova. 

2- A entrega dos Kits será efetuada no dia 02/06/17, das 9:00h ás 17:00h no escritório da 
APCEF - Shopping Natal Sul, sito a Av. Prudente de Morais, 3857, loja 55 – Bairro de Lagoa 
Nova – Natal/RN, e no dia 03/06/17 (sábado), das 9:00h ás 15:00h na sede campestre da 
APCEF, em Pium – Parnamirim (EM FRENTE AO CONDOMÍNIO ALPHAVILLE). 

3- A cada participante será fornecido um número que deverá ser colocado na frente do peito, 
sem alterações, durante toda corrida, sendo passível de desclassificação o participante que não 
cumprir este artigo.  

4- A retirada do Kit Atleta será realizada mediante a apresentação de um documento oficial 
com fotografia e o comprovante de pagamento para dependentes e público em geral. 

5- Para aqueles que se enquadram nas formas de inscrições diferenciadas (ASSOCIADOS 

APCEF e/ou seus DEPENDENTES), deverão apresentar, também, tal comprovação. 
 
6- A retirada do Kit por terceiros só poderá ser feita mediante apresentação do comprovante 
de inscrição pago, cópia de algum documento com fotografia do atleta inscrito, comprovação 
da condição para valores de inscrições diferenciadas juntamente com uma autorização por 
escrito devidamente preenchida e assinado contendo os dados e telefone do inscrito. 

7- Não serão entregues Kit no dia da prova, nem após a mesma. 

PARTICIPAÇÃO 

1- Os atletas deverão estar no local do evento com pelo menos 1 hora (sessenta minutos) de 
antecedência, quando serão dadas as informações gerais. 

2- É obrigação do participante conhecer o percurso, o qual estará disponível no sítio da 
inscrição até o dia da corrida. 

3- A participação na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros. 

4- O acompanhamento do participante por treinadores, assessores ou amigos, com bicicletas 
e outros meios de locomoção não convencionais a caminhadas e corridas de pedestres, 
resultará na desclassificação do participante. 

CLASSIFICAÇÃO 

1- Tempo de classificação e premiação: Será adotado para o resultado da prova e 
classificação das faixas etárias o tempo líquido a partir da largada até a passagem do atleta no 
pórtico de chegada. 

2- Idade de classificação: A idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de 
classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 31/12/2017 (Norma CBAT). 

3- Para os empregados CAIXA, ativos ou aposentados associados da APCEF/RN, a classificação 
servirá de ranking para a participação dos Jogos FENAE – Regional Nordeste 2017, a ser 
realizado na cidade de Aracaju/SE.  

 



 

 

4- Classificação Geral – 05km e 10Km: 

GERAL MASCULINA GERAL FEMININA 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

5- Classificação por Faixas Etárias: 

a) Empregados CAIXA associados da APCEF/RN, 5Km e 10Km: 

CATEGORIA MASCULINA CATEGORIA FEMININA 

I – de 18 a 39 anos II – de 18 a 39 anos 

III – de 40 a 49 anos IV – de 40 a 49 anos 

V – de 50 a 59 anos VI – de 50 a 59 anos 

VII – a partir de 60 anos IX – a partir de 60 anos 

 

b) Demais participantes, 5Km e 10Km: 

CATEGORIA MASCULINA CATEGORIA FEMININA 

IX – de 18 a 39 anos X – de 18 a 39 anos 

XI – de 40 a 49 anos XII – de 40 a 49 anos 

XIII – de 50 a 59 anos XIV – de 50 a 59 anos 

XV – a partir de 60 anos XVI – a partir de 60 anos 

 

PREMIAÇÃO 

1- A premiação acontecerá da seguinte maneira:  
 

a) O três primeiros colocados, geral masculinos e geral femininos, na corrida de 5 km (cinco 
quilômetros) e 10 km (dez quilômetros) receberão, além da medalha de "finisher", um troféu 

referente a sua colocação. 
 

b) O três primeiros colocados em suas respectivas categorias, empregados CAIXA 
associados e demais participantes, receberão, além da medalha de finisher, medalha troféu 
referente a sua colocação. 

 
2- Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de "finisher" 



 

desde que esteja dentro das normas e regulamentos da prova. 

3- Não serão entregues medalhas pós-prova para as pessoas que, mesmo inscritas, não 
participarem da prova. 

4- Todas as colocações da IX Corrida FENAE do Pessoal da Caixa, 10 km (dez quilômetros) 
Masculina e Feminina e 5 km (cinco quilômetros) Masculino e Feminino serão definidas por 
apuração de tempo líquido gasto durante o percurso. 

5- Qualquer recurso em relação a premiação será aceito e analisado em 48 horas, após o 
término do evento. No dia do evento não será aceito qualquer recurso. O participante que se 
sentir prejudicado deverá enviar recurso para o e-mail comunicacao@apcefrn.org.br . 

6- O resultado oficial será divulgado através do site www.apcefrn.org.br em até 72 horas após 
o término da prova, e através do site www.tesportes.com.br . 
 

GERAL 

1- Ao participar da IX Corrida/Caminhada FENAE do Pessoal da Caixa-APCEF/RN, o atleta 
assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita o regulamento da prova, 
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde, 
assumindo as despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, 
durante e pós a mesma. 

2- A organização não se responsabiliza pela integridade física e saúde do participante. 

3- O competidor é responsável pela decisão de participar da prova, se deve ou não continuar 
ao longo da prova, porém o diretor da prova seguindo orientação médica pode excluir o 
participante se julgar necessário a qualquer momento. 

4- Haverá para qualquer tipo de emergência serviço médico e segurança no local da prova. 

5- Estará disponível na sede da APCEF/RN, estacionamento, banheiros e guarda-volumes. 

6- Terá acesso ao estacionamento da APCEF/RN o veículo que transportar em seu interior pelo 
menos um atleta inscrito, que deverá ser identificado na entrada do clube conforme a lista de 
inscritos. 

7- O horário do guarda-volumes é das 7hs às 9hs (Após as 10hs encerra-se o guarda - 
volume). 

8- O guarda volume é uma cortesia do evento, portanto a organização não se responsabiliza 
por danos, extravio ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer. 

9- A APCEF/RN, a título de cortesia, permitirá que os inscritos na IX Corrida FENAE do Pessoal 
da Caixa usufruam das instalações do clube no dia do evento, inclusive a piscina, bastando 
para isso apresentar na sala de exames médicos para os procedimentos de liberação o ticket 
numérico que acompanha o número de peito, o mesmo utilizado para guarda-volumes.  

10- A organização oferecerá atendimento emergencial; o atendimento propriamente dito deverá 
ser efetuado na rede Pública ou particular, como o interessado o queira e sob a sua 
responsabilidade, excluindo a organização de qualquer responsabilidade nesses procedimentos 
pós atendimento emergencial. 

11-  Não será permitido o uso de qualquer tipo de vantagem, para si próprio ou outros, 
utilizando-se de meios que coloque em risco a segurança dos participantes, ou atos de 
vandalismo. 
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12- Não haverá reembolso de prejuízo de qualquer valor, independente do motivo, que o 
participante venha a ter durante a prova. 

13- Todos os participantes, junto à organização, sedem o direito de utilização de sua imagem 
para a IX Corrida/Caminhada FENAE do Pessoal da Caixa- APCEF/RN. 
 
14-  Ao longo do percurso haverá 2 (dois) postos de hidratação, 1 (um) na largada/chegada e 
outro no retorno do percurso de 2,5 km.  

 
 


