
REGULAMENTO

1º ANIVERSÁRIO DA EQUIPE CALANGUS RUNNERS

O aniversario da Equipe Calangus Runners será comemorada com corrida e caminhada no dia 15 de 
novembro de 2019 na cidade de São Pedro da Aldeia. O percurso será de 5 quilometros para cada 
modalidade conforme descrito abaixo: 

• Corrida: 5 km individual masculino e feminino; e 
• Caminhada: 5 km individual masculino e feminino.

As inscrições serão abertas no dia 05 de outubro de 2019 e serão encerradas em 10 de novembro de 
2019,  limitadas  a  200  participantes.  As  inscrições  serão  feitas  pelo  participante  no  site 
ticketagora.com.br, bem como este assumirá total responsabilidade de suas condições físicas para 
participação neste evento. Esta inscrição é pessoal e intransferível. 
A organização poderá suspender este evento se as condições meteorológicas colocarem em risco a 
integridade do atleta.  

VALORES (único lote)
• Corrida 5 km: R$ 45,00 + taxa do site;
• Caminhada 5 km: R$ 45,00 + taxa do site. 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiados com troféus os três (03) primeiros masculinos e femininos da modalidade corrida; 
não  terá  premiação  por  categoria;  e  todos  comprovadamente  inscritos  que  concluírem a  prova 
receberão medalha de participação. 

KIT: 
• Camisa unissex 
• Número de peito e 
• Medalha (para todos devidamente inscritos que concluírem a prova).

O kit não retirado no local informado no site da inscrição, não será enviado ao corredor por motivo 
algum. É necessário que a retirada do kit seja apresentado documento com foto do participante. 
Retirada por terceiros deve ser feita com autorização devidamente preenchidas por ambos. 

CRONOGRAMA: 

• Retirada do kit: dia 14 de novembro de 2019 das 9:30 às 18:00 horas no local informado 
pelo site de inscrição.
• A prova: será no dia 15 de novembro de 2019, com largada às 8:00 horas para as modalidade 
corrida e caminhada às 8:15 horas. 

BOA PROVA PARA TODOS:

Organizador: Edson Silva (22) 988591978; (22) 988373137
email: calangusrunners@gmail.com 

mailto:calangusrunners@gmail.com
http://ticketagora.com.br/

