
1º CORRIDA Super Girls e Super Boys de Itanhaém 

 
O Studio Laura Lima está promovendo 1º evento esportivo de 2020 em prol da saúde, 

qualidade de vida, bem estar, lazer, cultura e turismo. Participe da 1º Corrida Super 

Girls e Super Boys de Itanhaém. Este evento conta com total apoio do Prefeito marco 

Aurélio e o departamento de trânsito. 

 

Data: 26 de Janeiro (Domingo) 

Provas: Corrida 5km e caminhada 5km 

Largada e chegada: Avenida Presidente Vargas s/n 

Horário da largada: corrida/caminhada 07h00 (manhã) 

 

Percurso: Caminhada 5km saída na avenida Presidente Vargas vai e volta no final da 

orla  no retorno Rua João A. Ferreira. 

 

 

1- Das inscrições /valores  

As inscrições podem ser realizadas até dia 20 de janeiro ás 23horas.no Studio Laura 

Lima, via email, pelos sites, ou direto com a coordenação do evento: sendo esclarecido 

que o valor da inscrição vai ate dia 20 de dezembro sai por 90,00 após essa data o 

valor será 130,00 ( Cento e trinta reais ) POR INSCRITO. Só o numero de Peito sai por 

45,00. 

 

No Studio: 
Comparecer no Studio que está situado na Rua Victor Meirelles , 257 belas artes, 

munido do documento de identidade. 

 Forma de pagamento: Dinheiro ou cartão débito ou crédito sem cobranças 

adicionais ou taxas. 

 

 

Via email: 

Deverá ser enviado um email para (StudioLauralima2016@gmail.com) solicitando a 

ficha de inscrição, o atleta deverá preencher todos os campos da ficha de inscrição, 

assinar e datar de acordo com a data de pagamento. Caso o atleta tenha idade inferior 

a 18 anos, deverá solicitar o termo de autorização para que o responsável legal assine, 

o responsável deve estar presente no dia do evento, (deixar em branco o campo 

matricula). 

 Forma de pagamento: Apenas por depósito, o inscrito deverá enviar em 

anexo junto com a ficha de inscrição o comprovante de depósito. Ambos 

digitalizados. 
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Dados da conta  

Banco:033  agencia:0346 conta:130054361 

L.A.S de lima personal trainer ME (Santander C.C Juridica) 

CNPJ:17.182.990.0001/29 

 

Pelos sites: 

WWW.ativo.com 

WWW.ticketagora.com.br 

WWW.corridaeaventura.com.br 

 

 Possíveis taxas podem ser cobradas pelos sites. 

Com a coordenação: 

 

Entrar em contato por email, telefone ou watts e agendar um horário para que 

possamos ir até você e realizar sua inscrição. 

Email- Studiolauralima2016@gmail.com 

 

Contatos 13/34268338  13/997004595  13/992077817 

 

 Formas de pagamento: apenas dinheiro, estar com o documento de 

identidade em mãos. 

2- Dos Kits  

 

 

 

http://www.ativo.com/
http://www.ticketagora.com.br/
http://www.corridaeaventura.com.br/
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Retirada do kit : 

 

Os kits devem ser retirados no Studio Laura lima  ( Rua Victor Meirelles 257 Belas Artes), ou 

no dia do evento conforme os dias e horários descritos abaixo: 

 

Sábado, dia 26/10/2019 (Studio Laura lima) 

Sábado, (18H00 ás 19h00)( no local da Prova Presidente Vargas) 

 

 Para retirar o kit no dia e no local do evento o participante deverá chegar no mínimo 

com 1 hora de antecedência , procurar a equipe  de apoio ou coordenação do evento 

para retirar o mesmo. 

 

3- Premiação 

 A premiação do evento acontecerá nos critérios abaixo:  

Premiação geral: Tempo: GERAL 1º ao 5º Sexos Feminino e Masculino  

Premiação por categoria: 1º ao 5º Sexo Feminino e Masculino 

Masculino / Feminino de 15 a 18 anos de idade Masculino  

 Feminino de 19 a 24 anos de idade Masculino  

Feminino de 25 a 29 anos de idade Masculino  

Feminino de 30 a 34 anos de idade Masculino  

Feminino de 35 a 39 anos de idade Masculino  

 Feminino de 40 a 44 anos de idade Masculino  

 Feminino de 45 a 49 anos de idade Masculino  

 Feminino de 50 a 54 anos de idade Masculino  

 Feminino de 55 a 59 anos de idade Masculino 

  Feminino de 60 a 64 anos de idade Masculino  

 Feminino de 65 a 69 anos de idade Masculino  

 Feminino superior a 70 anos de idade 

 

Categoria militar Feminino/Masculino 18 a 39 anos  

Feminino/Masculino 40 anos mais  

 

 Premiação somente para o atleta que estiver presente, não haverá premiação para 

representante (não será aceito representante para receber a premiação no lugar do 

atleta) Pelo fato da prova ser de caráter amador, não haverá qualquer premiação 

em dinheiro.  

 

DISPOSIÇÔES FINAIS. Todos os atletas concluintes receberão medalha alusiva ao 

evento.  

 Os resultados extraoficiais serão publicados no site a ser definido em até 48 horas após 

conclusão do evento e oficialmente, com correções, 10 (dez) dias úteis após o Evento.  

O atleta inscrito cede para a organização o direito de uso de sua imagem para peças 

publicitárias do evento.  

 

DÚVIDAS: Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser endereçados à comissão 

Organizadora, através do Seguinte contato: Laura_fefesp@hotmail.com 


