
 
 

I LOVE RUN 

Data 

10/06/2018 

Local 

AINDA A DEFINIR  

O EVENTO 

A lLOVE RUN  será realizada no dia 10 de  Junho de 2018, disputada nas distâncias de 5 km e  

10 km.  A largada e chegada da Corrida   AINDA A DEFINIR... 

 

O início do evento está previsto para as 7h  ( duas categorias), em qualquer situação climática. 

  

* A prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.   

* Haverá ambulância no local da empresa SAME. 

* Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos. 

INSCRIÇÕES 

De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para 

atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos, com as 

seguintes restrições: 

 

 I- Atletas com 16 e 17 anos só poderão participar da prova de 5 km com autorização dos 

responsáveis. 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet no site : www.Ticketagora.com.br 

 

5km e 10km 

VALOR  

www.Ticketagora.com.br


R$ 70,00   

 *Observação: As inscrições serão encerradas automaticamente, em qualquer hipótese, assim que 

atingido o número máximo de participantes (350 inscritos). 

 

As inscrições on-line serão encerradas 10 (quatro) dias antes do domingo marcado para a 

realização da prova, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico do evento. 

  

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o(a) participante será desclassificado(a) da prova e 

responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

  

O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o(a) participante desista da prova. 

 

KIT DO ATLETA 

* 1 camisa, 1 viseira, chip e bolsa 

 

 

ENTREGA DE KITS 

 

A entrega dos kits de corrida acontecerá nos dois dias que antecedem a prova: 

  

Somente no dia 09/06/18 (sábado) a partir das 10h00,  no Local ainda a definir. 

  

 O (a) participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá 

o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do evento e nem após o evento. 

  

O kit somente poderá ser retirado pelo(a) participante inscrito(a) mediante apresentação do 

documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e documento oficial 



com foto. 

PREMIAÇÃO 

Os 5 (CINCO) Primeiros colocados de cada categoria COM TROFEU. ( 5 Km e 10km). HAVERA 

TAMBÉM MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO.  Haverá  premiação por faixa etária COM TROFEU , uma 

forma estimular ainda mais os competidores. 

 FAIXA ETÁRIA: 

MASCULINO 

18 a 24 anos 

 25 a 29 anos 

 30 a 34 anos 

 35 a 39 anos 

 40 a 44 anos 

 45 a 49 anos 

 50 a 54 anos 

 55 anos a 60anos 

61 anos a 65 anos 

66 anos a 70 anos 

71 anos acima 

  

FEMININO 

18 a 24 anos 

 25 a 29 anos 

 30 a 34 anos 

 35 a 39 anos 

 40 a 44 anos 

 45 a 49 anos 



 50 a 54 anos 

 55 anos a 60anos 

61 anos a 65 anos 

66 anos a 70 anos 

71 anos acima 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Telefone: (22) 997837022– Andreia Freitas 

e-mail: andreiafmuniz@gmail.com 


