IV Corrida e Caminhada
São Sebastião de Itaipu
Alma Missionária

Organização

Informações gerais
1. Data e horário da prova
Domingo, dia 23/01/2022 às 07:00

2. Local da concentração, largada e chegada
Em frente ao largo da Praia de Itaipu, na Avenida Francisco da Cruz Nunes.

3. Percurso (2,5km caminhada, 5km corrida)
●
●
●
●
●
●

Largada na estrada Francisco da Cruz Nunes em Frente ao número 12.988;
Seguindo pela estrada Francisco da Cruz Nunes em direção a Itacoatiara até a
Estrada de Itacoatiara;
Segue pela estrada de Itacoatiara até a rua das Hortênsias;
Segue até a Rua das Rosas altura do número 52, onde haverá o retorno;
Seguindo de volta até a estrada de Itacoatiara;
Então até a estrada Francisco da Cruz Nunes, onde o trajeto se encerra em frente
ao número 12.988.

4. Categorias
De 17 a 30 anos

Masculino e Feminino

De 31 a 40 anos

Masculino e Feminino

De 41 a 50 anos

Masculino e Feminino

De 51 a 59 anos

Masculino e Feminino

De 60 anos em diante

Masculino e Feminino

5. Inscrições
A taxa de inscrição será de R$ 70,00 - Aos inscritos serão concedidos medalha de finisher,
kit corrida composto de camisa e sacola além chip descartável para aferição de tempo e
número de peito.
a. Após as missas
Serão realizadas após as missas nas Paróquia de São Sebastião de Itaipu e na capela de
Nossa Senhora de conceição
b. Natal Luz
Na tenda da Paróquia no primeiro Natal Luz

c. Online
Através do site www.ticketagora.com.br - Aqui haverá uma taxa de conveniência no valor
de R$8,00.

6. Premiação
A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia da prova, logo após seu término.

7. Informações gerais
A organização poderá suspender o evento por questões de segurança pública, atos
públicos, vandalismo, motivo de força maior ou agravamento da pandemia, sendo
assegurado o inscrito participar do evento em nova data a ser marcada.
Os casos omissos neste regulamento, serão arbitrados pelos organizadores, seguindo o
seguinte critério:
● Legislação civil vigente;
● Regulamento Confederação Brasileira de Atletismo;
● Jurisprudência ou súmula vinculante;
● No caso da vacância da lei, o organizador se reservará ao direito de decidir.
Ao participar deste evento a atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem,
inclusive direito de arena.

8. Entrega de kit
A Entrega será realizada durante o evento Natal Luz, na tenda da paróquia,
aqui também sugerimos levar 1 kg de alimento não perecível.

9. Fiscalização
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.

SEJAM TODOS BEM-VINDOS!!!

