CORRIDA E CAMINHADA CULTURAL “ALDEIA TEKÓA PORÃ”
ITAPORANGA – SP
CORRIDA E CAMINHADA
DIA 22 de Abril de 2018 – (SEMANA DO ÍNDIO) LARGADA AS 8:30HS
REGULAMENTO
OBJETIVO
A Corrida e Caminhada Cultural da Aldeia Tekóa Porã da cidade de Itaporanga Sp, tem
como objetivo divulgar e incentivar a prática esportiva na região e ao mesmo tempo
mostrar aos visitantes a cultura indígena da região de Itaporanga.
DIA DA PROVA HORÁRIO E TRAJETO
Será realizada na semana do Índio no dia 22/04/2018, largada para a corrida as 8:30 horas.
Percorrerá trilhas próximas a Aldeia, contando com descidas, subidas, retas, somente piso
de terra (Trail). A corrida passará por dentro de um pequeno riacho e ao lado de um lindo
rio, perfazendo a distância de 7 km e 3.0OO km para a caminhada que sairá logo após a
largada da corrida. A corrida e a caminhada serão realizadas em quaisquer condições
climáticas.
ORGANIZADOR E APOIADORES
A realização da prova conta com apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria da Cultura
da cidade de Itaporanga – SP, será organizada pela a SPORT BIKE RUNNING, da cidade de
Avaré - SP
PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADE
Poderão participar da corrida, todos os atletas com idade igual ou superior a 18 anos e que
estejam em perfeito estado de saúde e aptas a participarem de competições desta
natureza. Caso ocorra algum problema, ocasionado por falta de condições físicas ou
problemas de saúde, a responsabilidade será do atleta. Os organizadores, patrocinadores e
os apoiadores da prova não se responsabilizarão por acidentes que possam ocorrer, no
entanto haverá uma ambulância a disposição no local da prova para prestar socorro, caso
necessite.

HIDRATAÇÃO
Haverá ponto de hidratação a cada 2,333 mts.

INSCRIÇÕES E VALORES
Todos os inscritos legalmente receberão um número de peito que deverá ser fixado na
camiseta na parte frontal. Para receber a identificação de peito o atleta deverá apresentar
o recibo de pagamento da inscrição e sua identidade com foto. Não será permitida a
participação de atletas que não constem da relação de inscritos, as inscrições somente
serão realizadas no site, www.runnerbrasil.com.br. O valor cobrado por inscrição para a
corrida, com direito ao Kit camiseta, será de R$ 65,00 por atleta com um lote promocional
até o dia 18/03/2018 no valor de R$ 55,00, do dia 19/03/2018 até 16/04/2018 (último dia
para inscrição), será cobrado o valor normal de R$ 65,00, haverá também a opção de
inscrições para a corrida sem o Kit camiseta pagando o valor de R$ 38,00, até 16/04/2018
(último dia para inscrições), Cumpriremos o estatuto do idoso com relação ao valor das
inscrições, de acordo com a Lei. As inscrições serão encerradas em 16/04/2018, NOTA
MUITO IMPORTANTE: não será feita a inscrição para a corrida após essa data, não será
feita a inscrição para a corrida fora do site, www.runnerbrasil.com.br. A caminhada terá o
valor de R$ 20,00, e poderá ser feita no site, www.runnerbrasil.com.br , e em locais
indicados pelos organizadores na cidade de Itaporanga e em outras cidades da região
(somente para a caminhada). O valor arrecadado na corrida fica a disposição dos
organizadores para o pagamento das despesas. Do valor arrecado na caminhada, R$ 5,00
de todos os participantes fica a disposição para despesas com água e frutas os R$ 15,00
restantes de todos os participantes serão entregues para a ALDEIA TEKÓA PORÃ.
MONITORAMENTO DA CORRIDA
A corrida será monitorada eletronicamente pelo sistema de Chip retornável a cargo da
Runner Brasil.
KIT CORRIDA E CAMINHADA - ONDE RETIRAR
Os Atletas que realizarem as inscrições com direto ao Kit camiseta, este serão compostos
de: uma camiseta alusiva ao evento, 1 medalha de participação, 1 número de peito, 4
alfinetes e 1 chip retornável. Para os Atletas que optarem sem o Kit camiseta receberão 1
medalha de participação, 1 número de peito, 4 alfinetes e 1 chip retornável, para os
participantes na caminhada receberão uma pulseira identificando sua inscrição na
caminhada. A retirada do kit e da pulseira será das 7:00 até as 8:00 horas, no local da
largada na sede da Aldeia Tekóa Porã. Os Inscritos na caminhada também terão direito a
água e frutas.
NOTA: o Chip retornável deve ser devolvido logo após a prova.
TAMANHOS DAS CAMISETAS
MASCULINO: P-M-G-GG FEMININO: BLP-BLM-BLG

PREMIAÇÃO
CATEGORIA GERAL, MASCULINO E FEMININO
Os atletas que cruzarem a linha de chegada do 1º ao 5º receberão um lindo troféu como
prêmio pela vitória (tanto masculino como feminino) e R$ 1 000,00 em suplemento (tanto
masculino como feminino), conforme descrição na TABELA GERAL.
CATEGORIA POR IDADE DE 5 EM 5 ANOS
Os atletas que cruzarem a linha de chegada do 1º ao 5º nas suas respectivas categorias,
receberão um lindo troféu como prêmio pela vitória (tanto masculino como feminino).
TABELA GERAL MASCULINO E FEMININO
1º(ª) COLOCADO(A) – TROFÉU + 300,00 EM SUPLEMENTOS
2º(ª) COLOCADO(A) – TROFÉU + 250,00 EM SUPLEMENTOS
3º(ª) COLOCADO(A) – TROFÉU + 200,00 EM SUPLEMENTOS
4º(ª) COLOCADO(A) – TROFÉU + 150,00 EM SUPLEMENTOS
5º(ª) COLOCADO(A) – TROFÉU + 100,00 EM SUPLEMENTOS

CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO
18 ATÉ 23 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
24 ATÉ 29 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
30 ATÉ 35 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
36 ATÉ 41 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
42 ATÉ 47 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
48 ATÉ 53 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
54 ATÉ 59 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
60 ATÉ 65 ANOS - DO 1º AO 5º - TROFÉU
66 OU MAIS - DO 1º AO 5º - TROFÉU

PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Todos os atletas que estiverem legalmente inscritos na prova receberão ao final uma linda
medalha de participação.
COMO CHEGAR A ALDEIA TEKÓ PORÃ
A Aldeia esta localizada a 4 km de Itaporanga no Bairro Volta Redonda (prainha), vai pela
rodovia Juventino Patriarca KM 60 (rodovia que liga Itaporanga a Barão de Antonina).
CONTATO: SPORT BIKE RUNNING – (14) 997408360 OSVALDO
(14) 996682468 SAMUEL

