
 
NIGHT RUN 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1 – DATA DA REALIZAÇÃO  

30 de Maio de 2020. (SABADO)  

2 – HORÁRIO  

Largada da Corrida ás 20:00 

3 – LARGADA E CHEGADA  

Largada e chegada - Praça Igreja Matriz – Av. Barão de Cantagalo, nº 157 – Cantagalo-RJ 

4 – PERCURSO 

6 km 

5 – CATEGORIA POR FAIXAS ETÁRIAS  

5.1 – Faixas etárias 

MASCULINO FEMININO 

SUB 30 – ATÉ 29 ANOS SUB 30 – ATÉ 29 ANOS 

SUB 40 – DE 30 ATÉ 39 ANOS SUB 40 – DE 30 ATÉ 39 ANOS 

OVER 40 – 40 ANOS ACIMA OVER 40 – 40 ANOS ACIMA 

 

6 – INSCRIÇÕES 

As inscrições:  

a) Inscrições e informações pelo site: www.ticketagora.com.br 

b) TAXA DE INSCRIÇÃO  

O valor da taxa de inscrição para participação na corrida:  

1º Lote – Até 17 de Maio - R$ 40,00 (quarenta reais);  

2º Lote – 18 de Março até 27 de Maio –R$ 60,00 (sessenta reais); 

7 – PREMIAÇÃO  

a) Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação (Finishir). 

b) Atletas premiados na classificação geral, não serão premiados na categoria por faixa etária.  

NA CLASSIFICAÇÃO GERAL – 1º, 2º e 3º 

 

 

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


 
NIGHT RUN 

 

8 - INFORMAÇÕES GERAIS  

- A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivo de força maior.  

– Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa (não inscrita), a pé, 

de bicicleta ou motorizado, caracterizando “pacing”, sob pena de desclassificação;  

– O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso determinado 

pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação do atleta;  

– A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes que venham a 

ocorrer com os atletas, antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão 

tomadas para a total segurança dos concorrentes;  

– A Cerimônia de Premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término;  

- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do Desafio 

do Galo Night Run. 

- 0s participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova e responderá 

por crime de falsidade ideológica e/ou documental;  

- O valor da inscrição não será devolvido caso a participante desista da prova;  

- Ao participar deste evento a atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

inclusive direito de arena. 

9 – ENTREGA KIT ATLETA 

16:00 ás 19:30 - Praça Igreja Matriz – Av. Barão de Cantagalo, nº 157 – Cantagalo-RJ 

CAMISETA, NUMERAL DE PEITO E CHIP DE CRONOMETRAGEM. 

1(UM) CHOPP CAPITÃO BOCK E 1(UM) COPO ECOLÓGICO PARA OS 100 PRIMEIROS INSCRITOS. 

10 – RESULTADOS DA CORRIDA  

O resultado estará disponível a partir do dia 02/06/2020, no site: www.ticketagora.com.br  

 

 

SEJAM TODOS BEM VINDOS!!! 


