
ARACRUZ NIGTH RUN - 2020  
ES - BRASIL 

2020 
  

04 DE ABRIL DE 2020 
 

PERCURSO 6KM 
  

Concentração ás 18h30. 
 

PREMIAÇÃO 
Troféu para os 05 primeiros masculino e feminino geral. 

Faixa-etária serão para os 03 três primeiros masculino e feminino. 
 

ENTREGA DE KITS 
Os kits serão entregue: NA LOJA DECATHLON QUINTA FEIRA DIA 02/04/2020 
DAS 16HS AS 21HS, no sábado dia da corrida NA FARMARCIA DROGSFARMA 
NO CENTRO DE ARACRUZ dia 04 de Abril 2020 das 10h às 18h. 
 

VALORES  
- PRIMEIRO LOTE (31/01/2020 a 05/03/2020) O VALOR da inscrição por 
pessoa, SEM CAMISA será de R$ 67,00 e COM CAMISA será R$ 77,00. 
  
- SEGUNDO LOTE: (06/03/2020 a 27/03/2020) O VALOR por pessoa, SEM 
CAMISA R$ 77,00 e COM CAMISA será R$ 87,00. 

 
 

Art. 1º - Apresentação  
A  CORRIDA ARACRUZ NIGTH RUN é promovida pelo Circuito Capixaba 
de Montanhas, com apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. 
Tem caráter de competição aberta de pedestrianismo e será regida pelo 
presente regulamento. 

 
 

Art. 2º - Objetivo  
O objetivo é incentivar a prática saudável da atividade física, através da 
caminhada e da corrida, proporcionando o entretenimento e o congraçamento 
entre Equipes de Associações, Centros Cívicos, Academias de Ginástica, 
Associações de Corredores, Sociedades de Melhoramentos, Escolas, Clubes, 
Militares, Empresas. 

 
Parágrafo 1º - Data e local do evento: 04 de Abril 2020 com LARGADA E 
CHEGADA, na Praça Monsenhor Guilherme Schmitz R. Quintino Loureiro, 362 - 
Centro, Aracruz - ES, 29190-014. 

 
Parágrafo 2º - Distância oficial: 6km 

 
Parágrafo 3º - Horário de concentração: 18h30 

 
Parágrafo 4º -  Largada dos atletas será as 19hs 

 
Ponto de apoio de hidratação será a cada 3km 

 
Art. 3º - Acompanhamento  
Não será permitido o acompanhamento a qualquer corredor, quer seja a pé, 
quer seja com bicicleta ou outro tipo de veículo motorizado, exceto o da 
organização, sob pena de desclassificação. O atleta deverá correr sempre na 
pista predeterminada, ao longo do percurso preestabelecido pela organização. 

 
 



Art. 4º - Departamento Médico 
 

Parágrafo 1º - Será composto por ambulância, enfermeiro, técnico em 
enfermagem. 

 
Parágrafo 2º - Caso ocorra qualquer intercorrência com algum dos atletas, 
durante o evento, os mesmos serão deslocados para um hospital publico de 
Aracruz. 

 
 

Art. 5º - Inscrição 
 

Parágrafo 1º -  
 
PRIMEIRO LOTE (31/01/2020 a 05/03/2020) O VALOR da inscrição por 
pessoa, SEM CAMISA será de R$ 67,00 e COM CAMISA será R$ 77,00. 
  
SEGUNDO LOTE: (06/03/2020 a 27/03/2020) O VALOR por pessoa, SEM 
CAMISA R$77,00 e COM CAMISA será R$ 87,00. 

 
Parágrafo 2º - A idade a ser considerada para os efeitos de inscrição é a que o 
corredor terá até o final do ano corrente. Cada atleta, devidamente inscrito, terá 
direito a 01 (um) kit, que será composto por camiseta do evento (se optado na 
inscrição) chip descartável, número de peito (existe a possibilidade de se 
agregar mais itens a esse kit, dependendo de negociação com patrocinadores 
e apoiadores). 

 
Parágrafo 3º - As inscrições serão feitas no site www.ticketagora.com.br  

 
Parágrafo 4º - Será contemplado com 50% de desconto na inscrição o atleta 
que comprovar sua melhor idade (acima 60 anos). 

 
Art. 6º - Entrega do kit  
Os kits serão entregue: NA LOJA DECATHLON QUINTA FEIRA DIA 02/04/2020 
DAS 16HS AS 21HS, no sábado dia da corrida NA FARMARCIA DROGSFARMA 
NO CENTRO DE ARACRUZ dia 04 de Abril 2020 das 10h às 18h. 

 
 

Art. 7º - Apuração Eletrônica 
 

Parágrafo 1º - O atleta que não acessar o local de largada estará 
automaticamente desclassificado. Além do controle na largada, haverá mais 
pontos de controle ao longo do trajeto, onde a passagem dos atletas é 
obrigatória. (A COLOCAÇÃO SERÁ POR Ordem DE CHEGADA) 

 
Parágrafo 2º - O atleta inscrito deverá devolver na chegada uma etiqueta ou 
senha, para a retirada de medalha e lanche. A não devolução implicará o não 
recebimento dos itens descritos neste parágrafo ou de qualquer outra 
premiação. 

 
Parágrafo 3º - Somente serão premiados os atletas que estiverem com o 
número fornecido pela organização da prova, o qual não poderá ser 
alterado em hipótese alguma, sob pena de desclassificação. A cerimônia de 
premiação será realizada no mesmo dia da prova, cerca de 1 (uma) hora 
após a chegada dos primeiros colocados. 

 
OBS: A prova será realizada em qualquer condição climática, porém a 
organização tem a prerrogativa de cancelá-la. 

 
 
 

http://www.ticketagora.com.br/


Art. 8º - Premiação  
A) Troféu para os 05 primeiros atletas masculinos e femininos da categoria 

geral. 

 
B) Troféu por faixa etária, para os 1º, 2º e 3º atletas masculino e feminino, á 
contar após os 5 primeiros colocados na categoria geral, ou seja, o tempo de 
conclusão da prova dos atletas que receberão troféu por faixa etária será 
necessariamente superior ao tempo de conclusão da prova dos atletas da 
categoria geral. 

FX ETARIA DE AMBOS OS SEXOS 

 MA/FE 18-24 anos 

     MA/FE: 25 - 29 anos 
     MA/FE 30 - 34 anos 
     MA/FE 35 – 39 anos 
     MA/FE 40 – 44 anos 
     MA/FE: 45 – 49 anos 
     MA/FE: 50 – 54 anos 
     MA/FE: 55 – 59 anos 
     MA/FE 60 – 64 anos 
     MA/FE: 65 – 69 anos 
 

(TROFÉU PARA OS TRÊS PRIMEIROS MASCULINO E FEMININO DE CADA 
FAIXA ETÁRIA) 

 
D) Haverá medalha de participação para todos os atletas que completarem o 
percurso até o período máximo de 1h30 

 
E) Será conferido troféu para a maior equipe inscrita. 

 
F) Não será concedido mais de um troféu por atleta. 

 
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por inteiro critério da 
organização da prova, sem direito à apelação. 

 
 
 
 

BONS TREINOS, BOA COMPETIÇÃO E EXCELENTE RESULTADOS A 
TODOS! 

 
Informações: 

 
     Email: circuitocapixabademontanhas@gmail.com 

 

Realização: CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS. 
 

Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. 
 
 
 

Declaro estar de acordo com o Regulamento e em perfeitas condições físicas e 
psicológicas, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores e 
patrocinadores. Autorizo, por meio desta, o uso de foto, filme ou outra gravação 
em que apareça a minha imagem, com a finalidade de divulgação do evento. 


