Corrida de Rua em prol da Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de
Iracemápolis e do Fundo Social de Solidariedade de Iracemápolis

Data: 23/09/2018
Horário: 8 horas
Trajeto Misto: Ruas do Centro de Iracemápolis/SP e Área Rural *
Percurso: Corrida 5 km e 10 km; Caminhada 3 km
Largada: Estádio “Dr. Dimas Cera Ometto”, Rua José Emídio, 940, Centro
INSCRIÇÕES
Inscrições via internet
Site: http://www.runnerbrasil.com.br/
Valor da Inscrição: R$ 60,00
(Para grupos de corrida com mais de 20 atletas: R$ 55,00)
Vagas Limitadas: 300 pessoas
Desconto de 50% na taxa de inscrição para pessoas acima de 60 anos
CATEGORIAS
Tanto no masc. e fem.
16 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 única volta)
Corrida de 10 km (duas voltas)
PREMIAÇÃO
Corrida 10 km:
Troféu e brindes para os 3 (três) primeiros colocados na Geral Feminino e Masculino;
Medalha Especial para os 3(três) primeiros colocados de cada faixa etária.
Corrida 5 km:
Troféu e brindes para os 3 (três) primeiros colocados na Geral Feminino e Masculino;
Medalha Especial para os 3(três) primeiros colocados de cada faixa etária
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.

SOBRE A AAPCI e o Fundo Social
Conheça: www.aapci.com.br / www.iracemapolis.sp.gov.br
IMPORTANTE
* O participante é responsável por obter todas as informações sobre o evento, como
local, data, hora, informações de retirada do kit etc.;
* Haverá chip com marcação eletrônica para as provas de 5km e 10km, mas não haverá
chip para a caminhada;
* A corrida será realizada em quaisquer condições climáticas, exceto em condições
muito adversas, avaliadas pela Comissão Organizadora;
* As camisetas serão confeccionadas nos tamanhos P, M, G e GG, não sendo garantido
o tamanho escolhido pelo participante;
* O atleta que chegar sem camiseta ou sem número na camiseta será desclassificado;
* A violação do percurso ou ato de indisciplina implicará a desclassificação do atleta;
* A idade mínima para participação é de 16 anos completos na data da prova;
* 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 22/09/2018 das 14 às 17 horas na Sede da AAPCI
localizada na Rua Pedro Ometto, 622 – Jd. Carolina Ometto Pavan – Iracemápolis/SP.
Para atletas de outras cidades a entrega será feita no dia da corrida no local da largada
da prova das 06:30 às 07:30 horas.

