
Corrida On-Line de Aniversário  Corredores Cristãos - 4 ANOS 

DATAS: 31/10 E 01/09 

O EVENTO 
 

A CORRIDA DE ANIVERSÁRIO CORREDORES CRISTÃOS é uma corrida ON-LINE com a 
energia e emoção de uma corrida presencial e possui a distância de 3km para caminhada e 5km 
ou 10km para corrida, seguindo o conceito digital de eventos virtuais devido ao novo normal 
imposto pela pandemia de covid-19  a organização decidiu realizar o evento para que os atletas 
possam sentir a energia de uma corrida e interceder pela nossa nação nesse momento tão difícil.   
 
Inovando as corridas virtuais, na corrida On-line de Aniversário Corredores cristãos vamos 
disponibilizar um vídeo em nosso canal oficial do youtube com tudo que tem antes de nossos 
eventos presenciais, (premiação das maiores equipes e igrejas, aquecimento dinâmico, o 
momento da palavra de Deus, a oração especial pela nação  e Largada virtual. 
 
Dessa maneira o atleta terá a comodidade de acessar o vídeo na hora em que puder fazer a sua 
corrida, dando o play e sentindo toda a energia de um evento de verdade.  
 
Não terá marcação de tempo. O tempo é livre. A medalha será retirada junto com o kit do evento 
e o atleta escolhe sua distância e local para realizar sua corrida. 
 
Os atletas do Rio de Janeiro que quiserem poderão enviar até o dia 03/11 sua melhor foto 
fazendo sua corrida, usando aplicativo ou não para fazer parte do vídeo oficial do evento. Atletas 
do interior do Rio e de outros estados poderão se inscrever até a data limite de inscrição e terão 
seus kits sendo enviados após o dia 02/11 e enviado sua foto até 15/11 farão parte do vídeo 
oficial do evento pelo brasil. 
 
LEMBRAMOS A TODOS OS INSCRITOS QUE DEVEM ATENTAR PARA AS ORIENTAÇÕES 
DE SAUDE, EVITAR AGLOMERAÇÃO E RESPETAR TODAS AS ORIENTAÇÕES DAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE. 
 
INSCRIÇÕES 
 
ATÉ DIA 05/10 APÓS ESSA DATA SUJEITO A DISPONIBILDADE DE VAGAS E O VALOR 
MUDA 
 
DESCONTO ESPECIAL PARA GRUPOS PELO WHATSAPP 21 97633-7444 
 
Os atletas do Rio de Janeiro no ato da inscrição escolhem a Região onde quer retirar seu kit.  
Os atletas do interior do Rio e de outros estados devem entrar em contato pelo whatsapp 21 
97633-7444 para consultar valor do envio. 
 
O kit será enviado via Correios e o custo, de responsabilidade do Atleta. 

 
 
 

TIPOS DE KIT´S E VALORES 
 
Kit completo: (Regata e medalha)  
Lote Relâmpago R$ 45,00 até  05/10  
Lote Normal R$ 49,99 de 06/10 a 20/10 
 



 

Kit BÁSICO: (Medalha)  
Lote Relâmpago R$ 33,00 até 05/10  
Lote Normal R$ 35,00 de 06/10 a  20/10 
 

 

 

TABELA DE MEDIDAS 

 

RETIRADA DE KIT 

A Retirada de kit,será  em 3 dias por região, CENTRO – ZONA NORTE E BAIXADA. 
Divulgaremos em breve dias e locais 



 
Observação: Quem for retirar seu próprio kit, favor levar documento de identificação com foto 
 
Retirada por terceiros, o(a) mesmo(a) deverá apresentar documento de identificação do(a) inscrito(a) 
como print (foto) no celular ou cópia do mesmo. E uma autorização, pode ser de próprio punho, no ato da 
retirada assinara uma declaração de retirada.  
 
Obs: Não temos sistema computadorizado, o atleta que faz inscrição para mais de uma pessoa deverá 
levar o comprovante de inscrição que conste o nome de todos os atletas inscritos e que é o responsável 
pelo pedido  
 


