
*REGULAMENTO E INFORMAÇÕES* 

 

EVENTO 

■ Outubro Rosa Live Run 

 

DATA 

■ 11/10/2020 

 

LOCAL 

■ Outubro Rosa Live Run será transmitida no canal do  YouTube da CORRE Produções e 

Eventos. 

 

DISTÂNCIA 

■ 5K corrida e caminhada 

 

INÍCIO DA LIVE 

■ 07h00 

 

AQUECIMENTO AO VIVO 

■ 07h50 

LARGADA SIMULTÂNEA 

■ 08h00 

PERCURSO 

■ Quem escolhe é o(a) atleta. Poderá ser onde quiser e puder. 
 

CAMISAS  

■ Baby Look Tam Único 

■ Unissex (P, M, G, GG XG) 

 

KIT  - Camisa, número de peito e medalha.  

O Evento não contará com cronometragem. O tempo é livre. A medalha será entregue junto 

com o kit nos dias de retirada do mesmo. 

O atleta deverá se inscrever no canal do YouTube da CORRE Eventos 

 

ENTREGA DE KIT ITINERANTE 

■ CENTRO ■ ZONA SUL ■ BAIXADA FLUMINENSE ■ ZONA NORTE ■ ZONA OESTE ■ NITERÓI 

O(A) atleta no ato da inscrição escolhe onde quer retirar seu kit. 

Inscrições para moradores do interior do RJ, de outros Estados, e fora do Brasil, deverão se 

inscrever apenas pelo Whatsapp (21)96440-1345. O kit será enviado via Sedex e o custo, de 

responsabilidade do atleta. A organizadora não se responsabiliza pelo prazo de entrega dos 

Correios. 

 



MAIS INFORMAÇÕES 

■ Evento para homens e mulheres;  

■ Não haverá troca de tamanho de camisa nos dias de retirada de kit; 

■ Não haverá entrega de kit pós evento; 

■ Os atletas moradores do RJ Capital terão 6 pontos de retirada de kit. No ato da inscrição o 

atleta escolhe em qual região gostaria de retirar o kit; 

■ Os atletas do interior do RJ e de outros Estados, receberão o kit em casa via Correios. A taxa 

de envio é de responsabilidade dos atletas. A organizadora não se responsabiliza pelo prazo de 

entrega dos Correios; 

■ O(A) participante tem 1 hora para concluir os 5k; 

■ Idade mínima para participação no evento é de 12 anos para caminhada, 15 anos para 

corrida; 

■ Mesmo com chuva terá evento; 

■ A organizadora poderá alterar a data da prova do evento se assim for necessário; 

■ Após efetivada a inscrição o atleta tem 7 dias pós compra para cancelar a mesma e ter seu 

dinheiro de volta; 

■ Após efetivada a inscrição o atleta se responsabiliza por sua saúde física e mental;  

■ Inscrições de menores de 16 anos é de responsabilidade dois pais. 

■ As 5 maiores equipes ganharão troféu; 

■ Haverá sorteio de brindes pelo número de peito. 

■ Maiores de 60 anos outra pessoa poderá retirar seu kit. Só levar a foto da identidade do 

inscrito como print no celular; 

■ Não haverá premiação no público geral e nem nas faixas etárias; 

■ O evento não terá cronometragem; 

■ É de responsabilidade do atleta escolher o local onde vai correr ou caminhar, assistindo a 

Live. Local este, seguro, evitando aglomeração, respeitando o distanciamento social e se 

possível usando máscara. 


