INFORMAÇÕES GERAIS
O evento 1ª CORRIDA NIGHT RUN DE PENHA, tem a finalidade de estimular a prática
desportiva como elemento da promoção da saúde. Serão beneficiados diretamente 500
adultos praticantes de corrida de rua de ambos os sexos, com idade a partir de 16 anos.
ORGANIZAÇÃO:
A 1ª CORRIDA NIGHT RUN DE PENHA é uma realização da Secretaria de Esporte de
Penha (Carlos César de Souza - superintendente e Claudenir ) e AK Publicidade
Eventos (corridasnolitoral@gmail.com).
PROVA:
O evento será realizado no dia 16 de março de 2019, com largada e chegada ao Ginásio
Municipal de Penha.
Horário da largada: 20h00min.

VALORES POR ATLETA:

Lotes Único: 7km.
Lote Com Kit 01\12\2018 até 07/02/19 - R$ 65,00 + Taxa de Comodidade
•

Número de peito, Chip de cronometragem, camiseta, medalha de participação.

Lote Sem Kit 01\12\2018 até 07/02/19 - R$ 55,00 + Taxa de Comodidade.
•

Número de peito, Chip de cronometragem e medalha de participação.

MORADORES DE PENHA ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DO TITULO DE
ELEITOR.
•

Lote Com Kit 01\12\2018 até 07/02/19 - R$ 50,00 + Taxa de Comodidade.

Número de peito, Chip de cronometragem, camiseta, medalha de participação.

•

Lote Sem Kit 01\12\2018 até 07/02/19 - R$ 40,00 + Taxa de Comodidade.
Número de peito, Chip de cronometragem e medalha de participação.
* Formas de pagamento: Boleto bancário ou cartão de crédito
* O tamanho das camisetas: Baby Look (feminino) PP, P, M, G E GG.

ENTREGA DE KITS:
Data: 16/03/2019 (dia do evento).
Local: Ginásio Municipal Sebastião João De Souza
Rua: R. Avelino J Reis, 280 – Centro de Penha.
Horário: 16h00min as 19h00min
✓ A retirada de kits deverá ser feita individualmente.
✓

O inscrito deverá apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de
pagamento, originais.

✓ Retirada de kits por terceiros mediante apresentação de documentação original
e confirmação de inscrição.

INSCRIÇÕES:
As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 01 de dezembro de 2018 a 07 de fevereiro
de 2019, através do site www.youmovin.com.br

A organização poderá prorrogar o prazo para a inscrição, caso não tenha sido atingido
o número máximo de inscritos, a seu critério.
PREMIAÇÃO:
Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal, que estiverem
regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento, receberão medalha
de participação.

PROVA 7km
A Premiação ocorre do 1º ao 5º Lugar para Geral, conforme tabela abaixo:
Classificação

Sexo

1° Lugar

Troféu Masculino e Feminino + R$ 450,00 cada.

2° Lugar

Troféu Masculino e Feminino + R$ 300,00 cada.

3° Lugar

Troféu Masculino e Feminino + R$ 200,00 cada.

4º Lugar

Troféu Masculino e Feminino + R$ 150,00 cada.

5º Lugar

Troféu Masculino e Feminino + R$ 100,00 cada.

A premiação por categorias se dará do 1º ao 3º Lugar com troféu. Confira as
categorias por idades abaixo:
Categorias:
Masculino

Feminino

16 a 19 anos

16 a 19 anos

20 a 24 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

60 a 64 anos

65 anos acima.

65 anos acima

✓ Não haverá premiação dupla, ou seja, o corredor que se classificar no geral não
entrará na classificação por categoria.
✓ Para efeito de classificação nas categorias valerá o ano de nascimento do atleta.
✓ Para as categorias o tempo será aferido através do tempo liquido.

PERCURSO:
O percurso total é de 7km, com o grau de dificuldade Moderado.
Local: Ginásio Municipal Sebastião João De Souza.
Rua: R. Avelino J Reis, 280 – Centro de Penha.

ESTRUTURA GERAL DA PROVA:
Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos:
✓ Haverá banheiros no ginásio, águas, frutas e ambulância no percurso.
✓ Os resultados da prova estarão disponíveis no evento.

REGULAMENTO GERAL:
✓ O tempo máximo para concluir a prova de 01h10min, após este tempo a
organização não se responsabilizará pelos atletas no percurso.
✓ A Organização da Prova não se responsabilizará por acidentes, atendimento
médico, hidratação e premiação para os corredores não inscritos na prova.
✓ A organização da prova, bem como, seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na prova,
a terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única e exclusiva
responsabilidade dos mesmos.
✓ Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito
estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde
que decorra de sua participação na prova.
✓ Ao se inscrever para esta prova os atletas cedem todos os direitos de utilização
de sua imagem.
✓ Toda atitude antidesportiva
desclassificação.
✓

cometida

pelo

atleta

será

passível

de

Comissão Organizadora poderá, a seu critério, alterar este regulamento, total
ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial do evento.

✓ O atleta deverá se manter dentro dos limites balizados do percurso sob pena de
ser desclassificado.
✓ Haverá premiação para os 5 primeiros colocados masculino e feminino na
categoria geral + valores em dinheiro, nas de categoria por idade premiação para
os 3 primeiros colocados.
✓ Caso haja condições climáticas desfavoráveis, a organização se dá o direito de
atrasar a largada da prova para garantir a segurança de todos.
✓ Em caso de condições climáticas que prejudique o sistema de som da prova, os
atletas devem procurar a organização para maiores informações sobre percurso.

Organização: AK Publicidade Eventos.
Contato: corridasnolitoral@gmail.com
Telefone: (47) 99237-1807 - Arquimedes L. Souza. (Gestor Comercial).
(47) 99231-1491 – Karen Ponsoni. (Marketing).

