
 

  



REGULAMENTO  

1ª Corrida da INFATARIA - acontecerá dia 19 de maio na Avenida Radial C, 21 - 
Bomba, a prova terá dois percursos: 5 km e 9 km.  

 

INSCRIÇÃO: 

On-line:  www.esportecorrida.com.br 

Presencial: Tiro de Guerra 06-026 - Avenida Radial C, n 21 – Bomba  

INFORMAÇÕES GERAIS 

 As inscrições serão abertas para atletas de ambos os sexos, com idade livre 
para o percurso de 5 km e 16 anos para a prova de 9 km. 

Participantes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo 
com a Lei nº 10.741 de 2003, têm direito ao desconto de 50% do valor da 
inscrição, a ser realizada através do sistema de inscrição disponibilizado pelo 
evento. 

A prova terá pórtico de largada e chegada no mesmo local, com arena no Tiro 
de Guerra 06-026. 

É obrigatório o uso do número de inscrição fixado e aberto na altura do peito, 
na parte da frente do uniforme utilizado pelo participante. 

Serão colocados à disposição dos participantes inscritos, Guarda-Volumes 
localizados na arena, próximos ao local da LARGADA e CHEGADA. 

Haverá postos de hidratação, STAFF’S e placas de sinalização no percurso. 

O participante assume participar deste evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, 
REALIZADORES E PATROCINADORES. 

Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não 
comparecimento por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. 

As inscrições serão realizadas de 26 de fevereiro a 10 de maio de 2019, ou 
caso atinja o limite técnico do número máximo de inscritos seja alcançado. O 
limite técnico de inscrições para o evento será de 350 participantes. 

Clubes de Corrida possuem desconto de grupo para inscrição coletiva 
(planilha), com número igual ou superior a 20 participantes inscritos. 

 

PREMIAÇÃO 

• GERAL 5 KM: TROFÉUS DO  1º AO 3º (MASCULINO E FEMININO) 
• GERAL 9 KM: TROFÉUS DO   1º AO 3º (MASCULINO E FEMININO) 

PREMIAÇÃO POR CATEGORIA (MASCULINO E FEMININO) 

FAIXA ETÁRIA PREMIO 

16 a 19 anos do 1º ao 3º 



20 a 24 anos do 1º ao 3º 

25 a 29 anos  do 1º ao 3º 

30 a 34 anos  do 1º ao 3º 

35 a 39 anos do 1º ao 3º 

40 a 44 anos do 1º ao 3º 

45 a 49 anos do 1º ao 3º 

50 a 54 anos do 1º ao 3º 

55 a 59 anos do 1º ao 3º 

60 a 64 anos do 1º ao 3º 

65 a 69 anos do 1º ao 3º 

70 anos acima do 1º ao 3º 

 

PARTICIPAÇÃO: 

Todos os atletas que concluírem os percursos receberão medalha de participação. 

PODERÁ HAVER SORTEIO DE BRINDES FORNECIDOS POR PARCEIROS. 

  

KIT ATLETA 

• Camisa de participação 
• Chip descartável 
• Número de peito 
• Kit lanche 
• Medalha de participação 

  

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (ONLINE/SITE) 

5 e 9 km 

• 1° LOTE R$65,00  (26/02/19 a 15/04/19) 
• 2°LOTE R$75,00 (16/04/19 a 10/05/19)  

 

INSCRIÇÃO COLETIVA (PLANILHA DE GRUPO 15 atletas) 

 5 e 9 km 

• 1° LOTE R$ 55,00  
• 2°LOTE R$ 65,00 


