2º Corrida confraternização equipe
Jmartins de atletismo 5km Atibaia/SP
realização 23/04/2017

Largada e chegada: Haras Sociedade paulista de trote ao lado da
rodovia Jan Antinim Bata antes do trevo de Canedos sentido
Piracaia sp as9:00hs
Inscrições=www.runnerbrasil.com.br
www.minhasinscriçoes.com.br
VALOR=PRIMEIRO LOTE 50,00 ATE 12/03/2017
SEGUNDO LOTE=60,00=13/03/2017 ATE DIA 15/04/2017

Informações: (11) 9.68518326 *(35) 9.97612245
Premiação:para os primeiros geral masculino e feminino
trofeu + R$100,00 segundo e terceiro troféu+brinde
Categorias: medalhão para os três primeiros de cada categoria
sendo: 18 a 29 - 30 a 39 - 40 a 49 – 50 a 59 - 60 anos acima e
categoria militar

2° Corrida confraternização equipe Jmartins de atletismo Atibaia/SP
Regulamento Geral
Artigo 1°A segunda corrida confraternização equipe Jmartins de Atibaia será
organizada pela (Reveza Racing e Equipe J Martins) e apoio de colaboradores e
patrocinadores no dia 23/04/2017 com um percurso de 5 k m em no haras percurso de
terra totalmente plano ás 09h00min da manhã.
Artigo 2° A corrida tem como objetivo motivar os atletas difundir a sua pratica em
todos os meios sociais do município e região e valorizar a categoria de corredores na
modalidade de atletismo.
Artigo3° A participação é aberta a todas os atletas que confirmarem sua inscrição e
concordarem como regulamento da prova desde que seja maior de idade.
Artigo4° Será permitido a participação de atletas com idade mínima de 16 anos
mediante assinatura dos pais ou responsáveis.
Artigo 5° Todos os atletas são diretamente responsáveis pela sua condição de saúde,
física e mental. Participando da corrida por livre e espontânea vontade assumindo os
riscos e suas conseqüências isentando os organizadores, colaboradores e
patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos morais
materiais ou físicos a que venha sofrer, vindo da participação nesta prova.
Artigo 6° Poderá ser desclassificados os atletas que obtiverem auxilio de terceiros, de
forma que interfiram no desempenho da prova ou usam meios desonestos para
conseguir vantagens no resultado.
Artigo 7° É obrigatório o uso do número da atleta no peito, sendo possível a
desclassificação do mesmo caso chegue sem ao seu ponto.
Artigo 8° A premiação ocorrerá da seguinte forma:
O campeão geral masculino e feminino :1º troféu+R$100,00 /
Segundo e terceiro lugar troféu+brinde
Categorias: Medalhão para os três primeiros
Troféu para a equipe com maior numero de atletas + brinde para o técnico ou
responsável pela equipe

Categorias masculino e feminino : 18 a 29 – 30 a 39 – 40 a 49 – 50 a 59
60 a cima – categoria militar
Artigo 9ºNão haverá dupla premiação, o kit e composto de número de peito,camiseta
e chip, medalha para todas que completarem a prova desde que estiveram
oficialmente escrito.
Artigo 10º As inscrições se encerrarão no dia 15 de abril, podendo antecipar caso
atinge o limite de 150 atletas inscrito.

Artigo 11º Não haverá devolução de inscrição, kit só será retirado pelo próprio atleta
ou mediante apresentação do documento do mesmo
Mais informações: fones
(035) 9 97612245 Mariano – (011) 9 68518326 - (035) 9 88285549
Como chegar corrida: ao lado da rodovia Jan Antonim Bata sentido Piracaia SP antes
do trevo de Canedos

