Corrida e Caminhada 02 de Junho - 1ª Edição
DIA: 02/06/2019 - HORÁRIO LARGADA: 8h00

LOCAL: Av. Orestes Quércia - São Joaquim da Barra-SP
CAMINHADA – 3km / CORRIDA – 5km
INSCRIÇÕES LIMITADAS!
– Garanta já sua inscrição!


OBS: LOTE PROMOCIONAL ATÉ DIA 20.05.2019 – Camiseta só no primeiro lote Compartilhe com seus amigos!

1. KIt Corrida
(Camiseta+ Medalha + Chip + Número de Peito)
Lote 1 - R$ 40,00 Até dia 20.05.2019
Lote 2 - R$ 50,00 Do dia 21.06.2019 até o dia 01.06 – (Ou até enquanto houver
inscrições disponíveis).

PROGRAMAÇÃO DIA DO EVENTO – DOMINGO – 02.06.2019
6h00 até às 7:30 Aquecimento e retirado do kit
7h45  Atletas na linha de largada para início da corrida.
8h00 – Largada da Corrida de Rua HND Bem Estar 02 de Junho 1ª Edição.
7h30 – Largada Caminhada da 1a Corrida e Caminhada HND Bem Estar
10h00 – Encerramento Oficial do Evento
OBS: A programação estará sujeito à alterações.

AMAR
EVENTOS

REGULAMENTO EVENTO
●

A prova terá duração máxima de 1h15 após a largada;

● Teremos à disposição uma ambulância na chegada e um socorrista no
percurso.Em caso de emergência médica, o atendimento inicial será efetuado
no posto médico da prova e, se necessária, será feita a remoção para a rede
pública de saúde.
●
Os inscritos terão sanitários no local da concentração do evento.
●

O dinheiro da inscrição não será devolvido em caso de
desistência; entretanto
haverá possibilidade de transferência de inscrição para outra pessoa, desde que
seja comunicado à organização com 7 dias de antecedência, exclusivamente por
e-mail: (mmarciafinoto@gmail.com);
●
O trajeto será percorrido em asfalto. O corredor que for pego
cortando trajeto
será desclassificado;
●
Após a prova, será emitida a listagem provisória de resultados. Em
caso de
discordância do resultado, deverá ser comunicado o erro para cabine de
cronometragem para compreensão;
● A utilização de chip trocado, ou por atleta não inscrito com o respectivo
chip, implicará em desclassificação;
● Se o(a) ACOMPANHANTE for flagrado(a) utilizando chip de
cronometragem, a atleta vinculada será desclassificada;
● A direção de prova é soberana nos casos omissos a este regulamento.
RETIRADA DE KIT/CHIP:
- O atleta deverá apresentar RG e comprovante de pagamento para a entrega
do chip e número de peito;
- Com seu comprovante de inscrição/pagamento, a organização garante o seu
total direito de participação, portanto é importante tê-lo em mãos na retirada
do kit.
- No caso de retirada de chip por terceiros, o mesmo deverá apresentar
autorização para retirada, que ficará retida com a organização.
Atenção: se houver retirada dos kits dias antes da corrida iremos avisar em nossas
redes sociais

PREMIAÇÃO

GERAL FEMININO
1 Troféu
2 Troféu
3 Troféu

OBS: A classificação será por tempo bruto (tiro de largada até a passagem
sobre a chegada) para as 3 primeiras colocadas geral feminino.
*Premiadas no Geral serão descartadas da faixa etária
GERAL Masculino
1º Troféu
2º Troféu
3º Troféu

Premiação por Categoria
1º ao 3ºº colocado com troféus
Categoria por Idade
(3 Primeiros)
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
35 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
Acima de 60 anos

PREMIAÇÃO Atletas da cidade Feminino
1a colocada cidade feminino
2a colocada cidade feminino
3a colocada cidade feminino

PREMIAÇÃO Atletas da cidade masculino
1 colocado cidade masculino
2 colocado cidade masculino
3 colocado cidade masculino

Serão Premiadas com Troféus as 3 maiores equipes com atletas devidamente
inscritos .

Dúvidas e mais informações através dos contatos:
Whats: (16) 9 8263-6411 Alencar
Whats: (16) 9 8262-6411 Márcia

mmarciafinoto@gmail.com

