Regulamento primeiro desafio 5mais 5 e segunda corrida rustica
e caminhada bairro São Pedro.

Desafio 5mais 5 e segunda corrida rustica bairro são Pedro vai
acontecer no dia 8 e 9 de dezembro com largada no bairro são
Pedro de frente ao pesque pague do tio fio a primeira largada
acontecera no sábado as 18:30 e no domingo as 7:30 da manha.

O desafio 5mais 5 serão duas prova com percurso de 5 km cada
uma para participar do desafio o atleta deve se inscreve para as
duas prova se o atleta decidir participar somente por uma ele
participara só pela sua escolha .
Idade para participar será de 15 anos em diante .

Atleta que tiver de 15 a 17 anos terá que entregar uma
autorização do responsável para participa
Para participar do desafio 5 mais 5 .
A inscrição será do dia 01/07 ate dia 01/08 no valor de 80 reais
mais taxa do boleto.
Do dia 02/08 ate dia 01/11 no valor de 100 reais mais taxa do
boleto.
Para participar Somente de uma das duas prova.
Inscrições de 01/07 ate dia 01/08 no valor de 40 reais mais taxa
do boleto
Do dia 02/08. Ate dia 01/11 no valor de 50 reais mais taxa do
boleto

Inscrições para a caminhada será no valor de 40 reais todos os
inscrito pra caminhada receberam sacola,camiseta,ingresso da
macarronada e medalha de participação.
Respeitado o estatuto do idoso acima de 60 anos tem 50℅
desconto na inscrição.
Acessória e grupo de corrida terá direito ao desconto de 10℅ em
cada inscrição.
Limite máximo para o as duas corrida será de 650 atleta sendo
que serão 300 atleta pra corrida de sábado e 350 pra corrida de
domingo sendo que serão 300 pra corrida e 50 pra caminhada.

Kit do desafio 5 +5 receberam sacola,camiseta,numero,chip,
ingresso da macarronada medalha de participação.

Observação atletas que participarem do desafio 5+5 receberam
dois kit sendo um no sábado e outro no domingo camiseta
camiseta azul no sábado e camiseta vermelha no domingo.

Percurso serão duas voltas de 2km e meio por volta totalizado 5
km com largada e chegada no pesque pague

Premiação de troféu e dinheiro para os 5 primeiros geral
masculino e feminino.
Observação a mesma premiação do Sábado será a de domingo.
Nas categoria premiação de troféu pros 5 primeiros.

Geral masculino e feminino
1°Trofeu + 300
2°Trofeu + 250
3°Trofeu +200
4° Trofeu+150
5°Trofeu+100
Categorias masculina e feminina
1°Trofeu
2°Trofeu
3°Trofeu
4°trofeu
5°Trofeu

As categorias serão de 5 e 5 anos. No masculino e feminino.
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos

60 a 64 anos
65 anos em diante.

Atleta que por ventura vencer a prova do sábado e vencer a
prova do Domingo recebera uma bonificação de 200 reais..

Será disponibilizado alojamento com reserva antecipada com ate
30 dias antes da prova.

