“O SEU LAZER É NOSSO
COMPROMISSO”

TREINÃO DA FOLIA – CORRIDA COM ALEGRIA
ITAPETININGA-SP
REGULAMENTO GERAL
Inscrições Lote 1 - R$ 25,00 + 1 kg de feijão (100 vagas)
Inscrições Lote 2 - R$ 30,00 + 1 kg de feijão (100 vagas)
** NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO NO DIA DA PROVA**
Distâncias: 18 km / 10 km / 5 km
Local da largada: Clube da Sabesp
(Rua Antônio Serafim Santos, 1500 - Vale San Fernando, Itapetininga - SP, 18204-150)
Horário da largada: 08h00
1) O Treinão da Folia será realizado no dia 03 de março de 2019, em qualquer situação climática, salvo na questão de
chuvas intensas na qual poderão prejudicar o desempenho e principalmente a integridade física dos participantes
inscritos;
2) O Treinão tem por objetivo difundir a modalidade atletismo de rua e a arrecadação de alimentos para destinar a APAE
sede de Itapetininga, desta forma contribuindo na forma de caráter social;
3) A prova será realizada em terreno rústico (terra) em seu percurso total, para ambas as distâncias;
4) Disponibilizaremos água (hidratação) aos participantes no percurso e na chegada. É recomendado aos participantes
da distância de 18 km o uso de bolsa de hidratação ou similar;
5) Todos os atletas participantes devidamente inscritos e que concluírem a prova, irão ganhar uma medalha
personalizada;
6) Haverá premiação com troféus personalizados aos 5 (cinco) melhores colocados de cada distância, sendo masculino
e feminino. Não haverá premiação para categorias pois trata-se de evento de caráter solidário;
7) É de obrigatoriedade o uso de número de peito fornecido pela organização;
8) O número de peito será distribuído aos inscritos no sábado (02/03) em local e horário a ser definido pelos organizados
e informado através de publicação no site e na página social. Também terá distribuição dos números de peito no dia do
evento até as 07h45;
9) Só terá acesso ao número de peito o devidamente inscrito, mediante documento de identidade e obrigatoriamente
com a entrega da ação social (1 quilo de feijão);
10) Por se tratar de evento solidário, não haverá a prática de meia taxa de inscrição para atletas acima de 60 (sessenta)
anos;
11) Não será permitida a transferência de inscrição para terceiros, mesmo com autorização do portador. Não insistir;
12) Poderão participar do evento solidário atletas com mínimo de 14 (quatorze) anos completos ou a completar;
Informações e instruções:
WhatsApp: (15) 99761-5755
E-mail: planetaesportes.adm@gmail.com
Site: www.planetaesportes.com
Facebook: @planetaesportesentretenimento

