
Regulamento 3º corrida e caminhada para mulheres Divas em ação  

DATA DA PROVA: 20/10/18 LOCAL: : R. Salustiano Silva - Magalhães Bastos Vila 
Militar / RJ DISTANCIA: 4K caminhada(com chip) / 4k corrida(com chip)  

LARGADA: 8h00 CONCENTRAÇÃO: 7h00  

Conteúdo do Kit Caminhada e Corrida: camiseta, pochete, número de peito e chip, 
medalha para todos que concluírem a prova.  

PREMIAÇÃO: 

  Troféu para as três maiores equipe; 

Troféus para as 3 primeiras colocadas no público geral feminino nos 4k; 

 Troféu para o primeira colocada nas categorias: - 

 de 15 a 20 anos feminino nos 4k –  

de 21 a 30 anos feminino nos 4k –  

de 31 a 40 anos femmino nos 4k – 

 de 41 a 50 anos femmino nos 4k – 

 de 51 a 60 anos femmino nos 4k – 

 de 61 a 70 anos femmino nos 4k 

 BÔNUS: Frutas, hidratação(antes, durante e pôs prova), guarda volumes, 
aquecimento, sorteio de brindes e muito mais! 

 INVESTIMENTO INDIVIDUAL: R$ 80 

  as inscrições para equipe serão realizadas somente com a organização do 
evento atraves do tel 992240802 ou pelo email, corridadivasemacao@gmail.com 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: A confirmação da inscrição caso seja em 
equipe, só será feita após o envio do comprovante de depósito/transferência 

bancária ou comprovante de pagamento quitado.Os comprovantes deverão ser 
enviados através de contato pelo whatsapp (21) 992240802 ou pelo email: 

corridadivasemacao@gmail.com.  

As inscrições feitas pelos sites ,são de responsabilidade da própria de confirmação 
para o participante. Forma de pagamento por transferência bancária ou depósito. 

ENTREGA DO KIT Dia 19 de Outubro de 2019 das 10h as 22h na loja centauro no 
Bangu Shopping. A retirada pose ser feita pelo próprio participante, portando 

carteira de identidade.  

 Para retirada do kit por terceiros, deverá apresentar xerox do documento de rg e 
assinar o termo de responsabilidade. 

 representante de equipe apresentar o proprio rg, planilha dos seus atletas e 
assinar o termo de responsabilidade.  

ORIENTAÇÕES FINAIS ¦ Não haverá troca de tamanho de camisa nos dias de 
entrega de kit e nem no dia do evento; ¦ Não haverá entrega de kit no dia do 



evento e nem após o evento; O valor pago pela inscrição não será devolvido em 
nenhuma hipótese, em caso de desistência. Idade mínima para participação no 

evento é de 15 anos;¦ A organizadora do evento oferece UTI Móvel;¦ Mesmo com 
chuva terá o evento;¦ A organizadora pode vir alterar a data e o local da prova do 

evento se for necessário  

 


