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7ª CORRIDA E CAMINHADA ANOSCAR 2020 

 

REGULAMENTO 

 

1. A 7º CORRIDA DA ANOSCAR 2020 TEM COMO OBJETIVOS:  

  

a)        Integrar e estimular a prática da atividade física de forma saudável.   

b) Desenvolver o intercâmbio sócio esportivo entre os diversos parceiros da 

Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo ANOSCAR, usuários e a comunidade.   

c) Fomentar uma estratégia de captação de recurso e de divulgação para a Associação 

buscando captação de parceiros.   

d) Exaltar a prática esportiva como meio de promoção social e da saúde.  

 

 2. A LARGADA DA 7ª CORRIDA E CAMINHADA ANOSCAR OCORRERÁ: 

     

Local:  Av.Franz Voegeli –  Pq.Continental – Osasco – SP (UNIFIEO) 

Data: 22 de março de 2020 

Corrida: 4km e 8 km  

Caminhada: 4 km  

Horário da Concentração: 7h 

Horário da Largada  

Corrida: 07h30   

Caminhada: Após a largada da corrida  

 

Entrega dos Kits: Decathlon – Super Shopping – Av: dos Autonomistas, 1828 – Centro – 

Osasco – SP 

Dia: 21 das 10h às 21h 
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3. INSCRIÇÕES:  

 

O participante escolherá, através da inscrição, a modalidade:  4 km e 8 km para corrida ou 

4km para caminhada. 

 

As inscrições serão vendidas por lotes e de acordo com cada lote lançado ocorrerá 

alterações no valor. As inscrições e os lotes serão limitadas e se encerram nos sites no dia 

22 de março de 2020 ou enquanto durarem o estoque de camisetas.  

As inscrições podem ser feitas pelos sites:   

-         www.temporecorde.com.br 

- www.minhasinscrições.com.br 

- www.ativo.com.br 

- Pessoalmente: sem pagamento de taxas em uma de nossas Unidades de 

atendimento em dinheiro, por transferência ou no cartão de crédito ou debito.  

Unidade 1: Rua Ana Martinelli Lovera, 34 – Jd. Umuarama – Osasco   

                   De Segunda à Sexta-feira, das 9h às 16h  

Unidade 2: Rua Luiz Antônio de Arruda, 55 – Vila Yara – Osasco  

                    De Segunda à Sexta-feira, das 13h às 16h  

O prazo de inscrição perde a validade caso o total de inscritos atinja o número limite de mil 

e quinhentos inscritos.  

Serão disponibilizadas 1500 vagas para inscrição.   

A inscrição é pessoal e intransferível.  

   

4. DA PARTICIPAÇÃO:   

a) Menores de idade, somente com autorização dos pais ou responsável.  

b) Poderão participar da corrida qualquer pessoa que esteja em perfeitas condições 

físicas.    

c) Serão oferecidas divulgação da logomarca ou foto dos grupos inscritos com mais de 

30 atletas no facebook da ANOSCAR – www.facebook.com.br/anoscaroficial  

http://www.facebook.com.br/anoscaroficial
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d) Idosos e Pessoas com Deficiência PCD terão valor diferenciado mediante 

apresentação de comprovante legal. 

 

5. O KIT: 

 

O kit de participação será composto de:  

- Camiseta P, M, G e GG de acordo com o indicado no ato de inscrição.  

-  Sacola 

-  Medalha  

- Números de Peito   

- Chip  

 

6. ENTREGA DE KITS   

 

A entrega dos kits acontecerá no dia 21/03, sábado das 9h às 121h, Decathlon – Super 

Shopping – Av. dos Autonomista, 1828 – Centro - Osasco - SP. 

Para retirar o Kit é necessário apresentar: comprovante de pagamento de inscrição e 

documento de Identidade.  

O kit será entregue somente mediante apresentação do RG original ou xerox do atleta 

inscrito.   

O Chip deverá ser devolvido após o atleta cruzar a linha de chegada e será TROCADO pela 

MEDALHA exclusiva do Evento.   

A organização não se compromete com a entrega das camisas de acordo com o tamanho 

solicitado no ato de inscrição. A entrega das mesmas acontecerá por ordem de chegada 

nos dias de distribuição dos Kits.   

Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo.  

  

7. PREMIAÇÃO:   
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Serão entregues troféus para os 3 primeiros lugares masculino e feminino tanto para 

corrida de 4 km e 8km 

Somente a modalidade corrida será premiada com troféu. 

 

A Medalha de participação será entregue a todos os participantes da Corrida e da 

Caminhada que concluírem a prova.   

  

8. OBRIGAÇÕES: 

É obrigatório o uso do número de peito, que deverá ser afixado de forma visível na frente 

da camiseta. O atleta deverá observar o percurso, não sendo permitidos outros meios 

auxiliares para alcançar qualquer tipo de vantagem.  

O tempo será por hora bruta ou líquida. 

Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia a todos os participantes.   

Haverá fiscais de prova para orientação dos participantes durante todo o percurso, sendo, 

porém, obrigação de cada participante conhecer o percurso da corrida, divulgado em mídia 

social da Associação (www.facebook.com.br/anoscaroficial).   

Ao adquirir o Kit, o participante autoriza automaticamente, a utilização dos seus dados 

cadastrais e imagem pela Associação, em suas próximas ações de divulgação e marketing, 

além da exposição das fotos e vídeos do evento no Facebook. 
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http://www.anoscar.org.br/

