
9ª Corrida Cidade de Guaxupé 

5Km e 10 Km 

Corrida infantil 600 metros 

 

Dos objetivos: 

A Prefeitura  Municipal de Guaxupé com a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo com a finalidade de incentivar e 

difundir as práticas desportivas realizará no dia 04 de Setembro de 2022, a 9® Corrida Cidade de Guaxupé. 

 

A PROVA 

- Acontecerá em qualquer condição climática, impreterivelmente dentro da hora e dia marcado; 

- A largada da corrida de 5km e 10 km Adulto será ás 8:00hs e  às 9:30hs larga a corrida 600m. infantil com saída na 

Avenida Felipe Elias Zeitune no Parque da Mogiana (CENTRO DE GUAXUPÉ) e chegada no mesmo local; 

- A ordem de largada dos atletas será em pelotão único; 

- Durante o percurso, haverá 2 postos de hidratação; 

- Haverá 1 ambulância para eventuais socorros médicos, antes, durante e após a corrida; 

- Não haverá Guarda-volumes; 

- Não nos responsabilizamos pelos menores de idade correr a responsabilidade é exclusiva do adulto responsável. 

 

VALORES, PRAZOS, FORMAS E SITE DE INSCRIÇÃO 

- O valor da inscrição adulto 5Km e 10Km será de R$ 40,00 (quarenta reais) mais taxa administrativa do site.  

Corrida infantil será um kilo de alimento não perecível .  

- Limite de inscrições 450 adultos e 100 crianças; 

- Crianças não haverá chip e não precisa fazer inscrição, apenas para adultos; 

- As inscrições este ano será somente pelo site www.runnerbrasil.com.br e não haverá inscrições no dia. Antecipem, 

pois, as inscrições será somente até o dia 01 de Setembro ou até completar 450 corredores adultos; 

- A inscrição terá o direito ao kit contendo: 1 chip de corrida, camiseta, água, frutas e medalha de participação para 

todos que completarem a prova; 

- Não haverá camiseta para as crianças, apenas para os  adultos; 

- Após a corrida deverá ser devolvido o chip para o recebimento do kit de fruta; 

 

REGRAS ESPECIFICAS DA CORRIDA/ CORRIDAS E PREMIAÇÕES 

- Os técnicos da categoria infantil será automaticamente responsável pelo seu atleta independente da idade do 

mesmo; 

- O atleta é 100% responsável por sua total integridade física, isentando totalmente a organização da prova, por 

eventuais danos físicos ocorridos durante a corrida; 

http://www.runnerbrasil.com.br/


- Os atletas premiados na categoria geral masculino e feminino 10KM, serão excluídos das demais categorias por 

idade, ou seja, não contendo dupla premiação. 

- Corredores da Cidade que ganharem na categoria geral 10km o 5k serão excluídos da premiação corredores da 

cidade, ou seja não tendo dupla premiação. 

 

CATEGORIAS 

5 KM 

- Premiação Geral Masculino e Feminino até 5 lugar com troféus e premiação em dinheiro abaixo: 

1 lugar: 250,00; 
2 lugar: 200,00; 
3 lugar: 150,00; 
4 lugar: 100,00; 
5 lugar: 80,00. 
 
- Categoria corredores da cidade masculino e feminino terá premiação até 3 lugar com troféus e premiação em 

dinheiro abaixo: 

1 lugar: 100,00; 
2 lugar: 80,00; 
3 lugar: 50,00. 
 
10Km 

- Premiação Categoria Geral masculino e feminino até 5 lugar com troféus e premiação em dinheiro abaixo: 

1 lugar: 400,00 
2 lugar: 300,00 
3 lugar: 250,00 
4 lugar: 200,00 
5 lugar: 100, 00 
 

- Categoria corredores da cidade masculino e feminino terá premiação até 3 lugar com troféus e premiação em 

dinheiro abaixo: 

1 lugar: 100,00; 
2 lugar: 80,00; 
3 lugar: 50,00. 
 

PREMIAÇÃO TOTAL: R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 

 

- Premiação categoria faixa etária SOMENTE 10 KM com troféu até 3 lugar, segue categorias abaixo: 

Feminino: 

- 16 a 19 anos; 
- 20 a 29 anos; 
- 30 a 39 anos; 
- 40 a 49 anos 
- 50 anos acima; 
 
Masculino: 



- 16 a 19 anos; 
- 20 a 29 anos; 
- 30 a 39 anos; 
- 40 a 49 anos; 
- 50 a 59 anos 
- 60 anos acima; 
 

CORRIDA INFANTIL E JUVENIL 600M. 

- A corrida infantil terá premiação com MEDALHAO até 5 lugar masculino e feminino seguindo duas categorias 

abaixo: 

- pré-mirim: de 10 a 12 anos; 
- Mirim: de 13 a 15 anos; 
 
Inscrições infantil:  1 kilo de alimento não perecível. Não usarão chips. 

 

RETIRADA DO CHIP 

- A retirada do chip e numeração será retirada mediante documento de RG original no local do evento no horário 

das 6:00hs ás 7:45hs “ pontualmente”. Não será entregue após esse horário; 

- Após retirar seu chip conferir número, nome completo e data de nascimento para que não haja erro de cadastro; 

- É obrigatório correr com o número no peito, caso contrário será desclassificado; 

Ao final do percurso, os participantes deverão trocar o chip pela sua medalha de participação. 

 

 Todos os resultados serão divulgados durante a premiação e posteriormente no site da runner brasil. 

 Mais informações: Silvia Leticia (35)988913492 (watzap) ou  

 email silviavinisoso@hotmail.com.  

 

   

  

 


