
DESAFIO DA INDEPENDÊNCIA 7km 
 

REGULAMENTO 
 

-  Data: 07/09/2022 
- Local: Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, Jardim Marajoara Nova Odessa/SP 
- Largada: às 07:07 
 
Evento Corrida de rua, distância de 7 km com percurso pela área do distrito industrial com largada e chegada na 
Praça do Jardim Marajoara, na Av. Brasil. 
 
INSCRIÇÕES: 
 
Site:  www.runnerbrasil.com.br 
 
- Para as assessorias e grupos de corridas com mais de 10 integrantes, sendo que para cada 20 inscrições a 21 será 
gratuita com um Kit Básico. 
Contato: Anito Pinheiro Alves (19) 99321 5089 
 
VALORES:  
 
- KIT BÁSICO: R$55,00, Contendo medalha do evento, sacochila, número de peito, chip eletrônico, e garrafinha 
squeeze (apenas para as inscrições feitas até 15/08/22). 
- KIT COMPLETO: R$85,00 - Contendo CAMISETA REGATA alusiva ao evento, medalha do evento, sacochila, número 
de peito, chip eletrônico, e garrafinha squeeze (apenas para as inscrições feitas até 15/08/22). 
 
PREMIAÇÕES: 
 
- 7 primeiros ATLETAS GERAL (Masculino e Feminino) 7 km - com troféus, premiação em dinheiro e brindes. 
Obs.: Premiação a definir, 
 
- 5 primeiros Forças de segurança (masculino e feminino) com troféus. 
 
- 3 primeiros atletas (masculino e feminino) Moradores de Nova Odessa. 
 
- 3 primeiros atletas (Masculino e Feminino) nas categorias abaixo: 
até 19 anos 
20 / 24 anos 
25 /29 anos 
30 / 34 anos 
35 /39 anos 
40 / 44 anos 
45 / 49 anos 
50 / 54 anos 
55 /59 anos 
60 / 64 anos 
65 anos ou mais 
Obs.: A ordem de premiação ocorre da seguinte maneira:  geral, geral forças de segurança, morador de Nova 
Odessa e por fim categorias na idade. 
- Não haverá duplas premiações. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
O evento tem o caráter comemorativo a Independência Brasileira e também voltada ao social, gostaríamos de 
contar com a colaboração dos atletas e do público presente com a doação de ítens da cesta básica, produtos de 
limpeza ou tênis usados, os quais serão doados ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Nova Odessa. 

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

