
 

34ª CORRIDA MONTE LÍBANO 

6 km 
 
 
 

Regulamento 
 
 

Data do evento: 11 de dezembro de 2016 (domingo) – Largada às 7h00; 
 
 
Inscrições para convidados: de 04 de outubro à 04 de dezembro de 2016 pelo site: 

www.ticketagora.com.br no valor de R$ 55,00 por atleta. 

 

Inscrições para sócios: de 04 de outubro à 04 de dezembro de 2016 no balcão da 

musculação (2º andar da academia). 

 

1. A idade mínima para participação é de 16 anos (masculino ou feminino), sendo que, 

será necessária autorização assinada pelo responsável legal. 

 

2. A data final para as inscrições será dia 04 de dezembro de 2016, ou antes, caso 

esgotem-se os números de inscrições (vagas limitadas). 

 

3. Em nenhuma hipótese o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 

4. Convidados deverão retirar Chip e Kit (camiseta e toalha) nos dias: 07, 08 e 09 de 

dezembro das 10h00 às 19h00 na Fast Runner localizada à Al. dos Arapanés, 195 – 

Moema. 

*Tamanho da camiseta sujeito a disponibilidade no ato da retirada. 

 

5. Retirada por terceiros deverá ser acompanhada de carta de autorização e cópia do RG. 

 

6. A nenhum atleta será permitido participar sem o número de peito e sem o chip preso ao 

tênis. Ao Diretor Geral da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 

7. Cada atleta terá um código numérico no chip, o qual não poderá ser trocado no dia da 

prova (ler item 3), sendo passível de desclassificação. 

 

8. Os atletas deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso e passar pelos 

postos de controle. Total da prova 6 km.  

 

9. Ao término da prova o participante receberá medalha de participação.  

 



 

 

 

10. A prova acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de 

catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes. 

 

11. Extravio de material ou prejuízo que, porventura o atleta venha sofrer durante o 

transcurso do evento, não será responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da 

Prova. 

 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, que tem a decisão 
final 
 
 
13. Premiação: 
 
a) Os cinco (5) primeiros colocados - Categoria GERAL - Masculino e Feminino. 
 
b) Os três (3) primeiros colocados - Categoria GERAL SÓCIO CAML - Masculino e 
Feminino. 

c) Os três (3) primeiros colocados por Categoria FAIXA ETÁRIA SÓCIO CAML: 

MASCULINA                                                                FEMININA 
 

A =  16 a 20 anos                       G  =  16 a 20 anos 

B =  21 a 29 anos            H  =  21 a 29 anos                

C =  30 a 39 anos                                                      I   =  30 a 39 anos 

D =  40 a 49 anos            J   =  40 a 49 anos    

E =  50 a 59 anos            K  =  50 a 59 anos  

F =  60 em diante                                                      L  =  60 em diante 

 

 

14. O sócio que receber premiação na categoria GERAL não receberá premiação na 

categoria Faixa Etária.  


