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1- Identificação 
 

10º Corrida Rústica e Caminhada de Nova Cidade São Gonçalo 17/11/2019 

Praça de Nova Cidade - São Gonçalo 

Rua Nilo Peçanha s/nº Nova Cidade SG 

Horário 08:00 

Saída e largada na Praça de Nova Cidade 

São Gonçalo* * 

valor R$ 65,00 

*Corrida Rústica será de pedestres,* 

 

*A Corrida será aberta a ambos os sexos, (masculino e feminino) com o 

percurso de 7km.*Caminhada 4km - Largada e Chegada Na praça de nova cidade em frente 

Banco do Brasil * 

 

*6:00hs Início e Entrega dos Kits* 

*7:30hs Aquecimento* 

*8:00hs Largada* 

*Premiação:* 

*Serão oferecidos troféus para as primeiras colocações na Geral 

(feminino e masculino) com troféus para os primeiros lugares masculino e feminino.* 

 

*Troféus para 1º, 2º e 3º lugar colocados na faixa etária.* DE 04 EM 04 ANOS 

 

*Todos INSCRITOS RECEBERÃO KIT (camiseta, chip e número do peito para sua 

identificação no evento) e para os que completarem percurso receberão 

medalha de participação.* 

 

1. Organização de Logística e Administração do Evento realizada por Empresa contratada: 

Zeco  Eventos e Consultoria Esportiva ltda Telefones Apoio: contato (21) 984376254  

 

2. Organização de percurso,Chip de monitoramento percurso, controle de Chegada, 

marcação, Apuração e entrega camisetas como número do Peito será de toda 

responsabilidade por empresa especializada e contratada para tal finalidade 

 

2 – Justificativa: 
 

A Socialização e integração de todos os atletas enfatizando o relacionamento entre todos. 
 

3 – Objetivos: 
 

Descobrir novos talentos no atletismo 

Divulgar o nome de nossa cidade através do atletismo (esporte) 

Fazer com que todos possam ver a importância do atletismo na sua formação, física, social e 

mental. 
 

4 – Metodologia: 
 



Esta corrida tem como ponto de partida a realizar no bairro de Nova Cidade/SG extensivo a 

todo estado do Rio de Janeiro, cujo maior é a confraternização de todos os participantes. 
 

5 - Estratégia: 
 

A corrida será realizada no Bairro de Nova Cidade  e bairros adjacentes sendo extensivo a 

todo estado do Rio de Janeiro. 
 

6 – Inscrições: 
 

As inscrições serão feitas no site . A corrida tem um percurso de 7 km e 3,5Km de 

caminhada no valor de R$ 65,00 com largada prevista para as 08:00hs Largada e Chegada na 

Praça de Nova Cidade. A assistência médica será exercida pela direção do evento. O 

Objetivo em relação à co-participação, a divulgação da marca nas camisetas, nas fichas de 

inscrição, nos documentos e correspondências expedidas pela corrida. Será facultada a 

exposição de faixas alusivas na corrida anunciando os nomes dos mesmos. Além de placas e 

faixas colocadas no dia do evento, outra forma de divulgação podem ser criadas ao longo dos 

contatos. 

 

OPÇÃO 1 - KIT PARTICIPAÇÃO BÁSICO 

Inclui: 

- Número de Peito; S/camisa 

- Chip Eletrônico Descartável; 

- Alfinetes de Segurança; 

- Hidratação (Durante e Pós-prova); 

- Medalha de Participação Especial (Pós-prova). 

  

Lote final: R$ 50,00 + taxa. 

*inscrição para acima de 60 anos somente kit completo. 

 

OPÇÃO 2 - KIT COMPLETO 

Inclui: 

- Camiseta Tecido Tecnológico; 

- Número de Peito; 

- Chip Eletrônico Descartável; 

- Alfinetes de Segurança; 

- Hidratação (Durante e Pós-prova); 

- Medalha de Participação Especial (Pós-prova). 

 

1º lote até 17/09/2019  R$ 65,00 

2º lote a partir 18/9/2019 até 12/11/2019  R$ 80,00 

 Obs: pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei 

nº10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para o mesmo 

receber o kit de participação deverá presencialmente apresentar confirmação de inscrição  

emitido pelo sistema   e o documento pago Ativo (comprovante de pagamento)  oficial com 

foto original. OBS.: o valor do desconto será no preço do lote final do kit completo (R$ 

80,00). 

 
 



7 – Divulgação: 
 

A divulgação será através de folhetos e prospectos as serem fixados nas escolas e faixas que 

serão espalhadas pelo bairro e na área próxima. 

 
 

8 – Organização: 
Zecor Eventos – Consultoria esportiva Ltda 
 

 

 

9 – Apoio: 
 

Secretaria esporte e Lazer SG 

PMSG – Policia Militar de São Gonçalo 

Setor Viário 
 

10 – Descrição: 
 

A Corrida será realizada no dia 17/11/2019 
com largada prevista às 08:00hs  

 
 

12 – Realização: 
Zeco Eventos 
  



 

10ª Corrida Rústica e 

Caminhada 

 De Nova Cidade 
 

17 de Novembro de 2019 
 

1º evento: 
 A  Corrida será disputada em ambos os sexos com idade mínima de 16 anos. 

Valor de 65,00 tanto Corrida como Caminhada 

 

 

2º formato: A 10º Corrida Rústica 7km e Caminhada de Nova Cidade e Caminhada de 

3,5km. 

 

3º participantes: A competição será aberta a toda comunidade, clube, academia etc. 

 

4º regulamento: Será desenvolvida especificamente pela coordenação técnica. 

 

5º obrigação da coordenação geral do evento: 
• Licenciamento para realização do evento; 

• 01 enfermeiro; 

• Controle de Torcida; 

 

6º Premiação: 
Serão oferecidos troféus para as 3 primeiras colocações na Geral (feminino e masculino) 

com troféus. 

E Troféus para 1º, 2º e 3º lugar colocados na faixa etária de 04 em 04 anos. 

Troféus para as três primeiras equipes com maior NÚMERO DE PARTICIPANTES na 

colocação geral. 

 

1º colocado Na Geral masculina e feminino Troféus  

2º colocado Na Geral masculina e feminino Troféus 

3º colocado Na Geral masculina e feminino Troféus 

 

Todos os participantes receberão camisas alusivas ao evento, número do peito,  e aos que 

completarem a prova receberão medalhas (corrida e caminhada). 



 

7º Apoio: 
 

Secretaria de Esporte e Lazer de SG 

PMSG – Policia militar de São Gonçalo setor viário 

 

8º Merchandising: 
 

Placas e faixas no local do evento; Apoio Guaraná CRAC 

Logomarca nos cartazes, prospectos, faixas etc, 

Chamadas proporcionadas no local do evento e carro de som semanas antes do evento. 

Obs: O Manejo de merchandising será de inteira responsabilidade dos coordenadores da 

Zeco Eventos e consultoria esportiva ltda, de acordo com as cotas de custos a serem dadas. 

 

9º KIT: 
01 Camiseta, sacola,  Número do Peito, Chip para monitoramento de largada e chegada e 

Medalha Finisher,  e distribuição frutas na chegada, Guaranás, Gatorade e por fim Água 

durante percurso e chegada 


