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Prezado Atleta e pais, 
 
Esta cartilha tem como objetivo orientar de forma resumida as instruções dos eventos para que você possa 
se programar e usufruir de uma maneira mais proveitosa, e reforçamos a leitura novamente do 
regulamento e termo de responsabilidade. 
 
RETIRADA DE KITS 
Local: loja ADIDAS localizada no MANAUARA SHOPPING no piso 2 próxima da entrada pela Rua Recife 
Dia 14/02 e 15/02 horário das 18h às 21h. 
 
DATA, HORÁRIOS, ENDEREÇO, FORMAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO 
O evento será no dia 16/02/2019 com largada para os KIDS impreterivelmente às 16h00min e ADULTOS 
18h30min. 
Recomendamos chegar no mínimo com 30minutos de antecedência. 
O evento ocorrerá na Av Cel Teixeira com concentração, largada e chegada no estacionamento recuado do 
calçadão localizado antes das quadras de areia e do anfiteatro. 
As linhas de ônibus que passam no local são: 003, 120, 126, 450, 542 e 678. 
O estacionamento é o disponível no Parque Ponta Negra, NÃO SERÁ permitido estacionar na área da faixa 
liberada, haverá agentes de trânsito no local para não permitir estacionar onde citado, somente a Rua 
Alaska e adjacências estão permitidas para estacionamento. 
Toda a via direita no sentido bairro centro será interditada para uso como percurso da corrida (mesmo 
local da faixa liberada aos domingos), portanto se programe para chegar antecipadamente e evitar o 
desconforto de perder a largada por dificuldade de vagas ou devido à distância de onde estacionou e se 
direcionar a pé para o local do evento. 
O NÚMERO DE PEITO é de uso é OBRIGATÓRIO e o atleta que não utilizar NÃO RECEBERÁ medalha.  
 
PERCURSOS 
KIDS: estarão montados e cercados de gradis na Arena montada no estacionamento recuado de acordo 
com a faixa etária variando de 30m até 120m. 
ADULTO: O percurso inicia na Arena montada no estacionamento recuado e larga em direção a Av Cel 
Teixeira acessando pelo lado esquerdo no sentido centro bairro até o chafariz e retorna no sentido 
contrário da vinda seguindo sempre pelo lado esquerdo da via até a bola de acesso a Av do Turismo e de lá 
retorna para o estacionamento recuado. 

 
CONCENTRAÇÃO E LARGADA 
KIDS: Inicia às 15h onde estarão disponíveis brinquedos infláveis e recreadores, os mesmos não serão 
responsáveis pelas crianças, apenas estarão para organizar brincadeiras, é dever dos pais e responsáveis o 
cuidado com as crianças, e às 15h45min começaremos a chamar as crianças por nome e número de peito 
para o seu lugar de largada. 
ADULTO: A concentração inicia às 17h30min com largada impreterivelmente às 18h30min. 
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HIDRATAÇÃO 
Terá um ponto na área de concentração, um ponto no percurso (com água e cerveja, a mesma será servida 
em copos descartável) com aproximadamente com 1,8km e na chegada. 
 
PREMIAÇÃO MELHORES FANTASIAS ADULTO 
Serão premiados com troféu as 03 melhores fantasias feminino e masculino, e para participar da premiação 
o atleta deverá se candidatar até às 18h no palco junto ao nosso staff, subir para apresentar sua fantasia ao 
público e serão escolhidos por votação pelo público presente antes da largada, pelo Mestre Lucas, 
integrante da Bateria da Aparecida, e pelo apresentador do evento, sendo premiados após a chegada da 
corrida. 
 
BATERIA DA APARECIDA E BLITZ NO PERCURSO 
As 19h iniciaremos a apresentação da Bateria da Aparecida com término às 20h e teremos um carro de 
som tocando musicas carnavalescas no percurso inicialmente estacionado com aproximadamente 600m da  
largada e irá se deslocar pelo percurso quando da passagem do último atleta até a linha de chegada 
 
BANHEIROS E GUARDA-VOLUMES 
A organização disponibilizará 05 banheiros químicos, sendo 02 destinados ao público masculino e 03 para o 
público feminino localizados na área de concentração dos atletas. 
O Guarda-Volumes estará localizado na entrada da área de concentração e recomendamos não deixar 
objetos de valor e a leitura do regulamento para este item. 
 
MONTAGEM DAS BARRACAS DE EQUIPES 
A montagem das barracas será autorizada a partir das 15h do dia 16/02 e não nos responsabilizamos pela 
segurança das mesmas. 
 
CONTATOS PARA DÚVIDAS:  JAMES JR – 98804-6725 ou runfantasy@togoal.com.br 
 
QUE FAÇAMOS UMA ÓTIMA TARDE E INÍCIO DE NOITE COM MUITA ALEGRIA E DIVERSÃO CORRENDO!!! 
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