
 

 

REGULAMENTO OKTOBIER corrida da cerveja 

  

1. Uma corrida entre amigos, realizada nas ruas do Bairro da Vila Leopoldina,  a 

corrida divertida será realizada em BLOCO todos juntos em um ritmo 

tranquilo. 

2.  Data 05 de OUTUBRO com largada e chegada em um dos bares cadastrados 

no evento que será informado em breve 

 Concentração a partir das 15h e largada ás 16h30 

 Chegada por volta das 18h  

3. O percurso terá aproximadamente  5km passando por bares da região da Vila 

Leopoldina 

3.1  Teremos a divisão de 3 blocos : 

 *PELOTÃO FAST É PARA QUEM CORRE UM POUCO MAIS RÁPIDO E TEM PRESSA DE CHEGAR                           

RITMO 6’ a 6’30’’ por km 

 *PELOTÃO LIGHT É PARA QUEM CORRE BEM TRANQUILO E NÃO TEM PRESSA DE CHEGAR                      

RITMO 7’ A 7’30’’ por Km 

 *PELOTÃO FUN É PARA QUEM PRETENDE CAMINHAR – TROTAR BEM LEVE E NEM PENSA EM 

CHEGAR RITMO ACIMA DE 7’30’’ por Km 

4. Em cada bar teremos degustação (300ml aproximadamente) de cerveja 

oferecida pelo estabelecimento, para receber sua bebida o atleta deverá 

entregar o ticket que estará em seu número de peito, teremos 4 tickets. 

5. O Bloco ou pelotão fará uma nova largada após todos terem tomado sua 

bebida, partindo todos juntos para o próximo estabelecimento. 

6. É obrigatório correr com a camiseta do evento e com o número de peito. 

7. O KIT será entregue na sexta feira dia 04 de outubro véspera da prova das 19h 

ás 21h em local a ser definido e informado. No dia 05 dia do evento no local 

de largada das 14h30’ às 16h. 

8. Qualquer atitude antiética proibirá o participante de se inscrever em outros 

eventos do VLRR. 

 As ruas estarão liberadas para o transito então todo cuidado é pouco. 

 Teremos apoio com carro, bikers e Ambulância.  

 Todo atleta terá um seguro para participar do evento 

9.  É proibida a participação de menores de 18 anos.  

10.  Evitar ficar no meio da rua no momento das paradas nos estabelecimentos.  

11.  É obrigatório apresentar o PARQ impresso e assinado no momento da 

retirada do KIT. 



 

 

12. O valor inicial  da inscrição é de R$ 100,00 e aumento do valor por lotes em 

datas especificas, teremos 100 vagas para este evento.  

13.  O kit com camiseta do evento + caneca + número de peito deverá ser usado 

durante o evento. 

14. Pedimos muita paciência e espirito de amizade no momento da retirada das 

bebidas nos estabelecimento, tempo previsto em cada parada 10’.  

15. O mais importante é se divertir e curtir o evento com os amigos. 

16. Ao final está previsto uma confraternização com banda de Rock e muita 

diversão! 

17.  Não haverá devolução do valor da Inscrição 

 

 

 

*BARES CONFIRMADOS* 

* em breve estão disponíveis no SITE do evento os Bares confirmados e o 

percurso da corrida* 

 

 

*Os estabelecimentos podem ser alterados até a data do evento* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


