Trajeto
O trajeto poderá sofrer alterações conforme necessidade e determinações do
departamento de trânsito de São Miguel Arcanjo – SP.

INFORMAÇÕES GERAIS
1 – DATA DA REALIZAÇÃO
09 de Dezembro de 2017.
2 – HORÁRIO
19h00.

3 – LARGADA E CHEGADA
Largada e chegada à Rua Manoel Fogaça, Praça de Eventos Toamitse Ivasaki em São
Miguel Arcanjo-SP.

4 – PERCURSO
Percurso de 5km com cronometragem eletrônica.

5 – CATEGORIAS POR FAIXAS ETÁRIAS
Idade mínima de 13 anos para a prova de 5km. (completos até a data da prova).
5.1 – Faixas etárias
CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMININA

A - de 13 a 19 anos

G - de 13 a 19 anos

B - de 20 a 29 anos

H - de 20 a 29 anos

C - de 30 a 39 anos

I - de 30 a 39 anos

D - de 40 a 49 anos

J - de 40 a 49 anos

E - de 50 a 59 anos

K - de 50 a 59 anos

F - de 60 anos acima

L - de 60 anos acima

6 – INSCRIÇÕES
As inscrições:
a) As inscrições serão realizadas pelo portal Runner Brasil
http://www.runnerbrasil.com.br/

7 – TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição para participação na corrida será de R$ 35,00 (trinta e cinco
reais) com acréscimo da taxa de conveniência para o Kit básico que conta com Chip,
Número de Peito e Medalha Finisher.
E o Valor de R$ 50,00 para o Kit Completo que conta com Chip, Numero de Peito,
Camiseta e Medalha Finisher.

8 – PREMIAÇÃO
a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de
participação.

8.1. - POR FAIXA ETÁRIA

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

MASCULINA
Troféu
Troféu
Troféu

FEMININA
Troféu
Troféu
Troféu

MASCULINA
Troféu + Prêmio Exclusivo
Troféu + Prêmio Exclusivo
Troféu
Troféu
Troféu

FEMININA
Troféu + Prêmio Exclusivo
Troféu + Prêmio Exclusivo
Troféu
Troféu
Troféu

8.2 GERAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR

9 – INFORMAÇÕES GERAIS
- Todos os atletas que completarem a prova, receberão medalhas de participação.
- Somente serão premiados os atletas que apresentarem documento de identificação no
ato da premiação.

- Não será permitida a retirada de Kit por terceiros, mesmo que este apresente documento
de identificação.
- A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo e/ou motivo de força maior.
– Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a
pé, de bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação;
– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso
determinado pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na
desclassificação do atleta.
– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a
ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas
serão tomadas para a total segurança dos concorrentes;
– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu
término;
- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora da NEO Night Run, cabendo a ela arbitrar sobre qualquer assunto da
competição.

10 – ENTREGA KIT ATLETA (CAMISETA, NÚMERO DE PEITO E CHIP
DESCARTÁVEL)
O kit atleta deverá ser retirado das 16h às 18h no local da prova.

