
REGULAMENTO  E INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

VIRTUOSAS RUN ( Corredores Cristãos ) 

ATENÇÃO:  

Ao efetivar sua inscrição você afirma que leu e concorda com todos os itens do TERMO DE 

RESPONSABILIDADE e que também leu e concorda com os itens do REGULAMENTO do evento. 

E declara que está em plenas condições de saúde para participar do evento. 

DOCUMENTOS IMPORTANTES: 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

RETIRADA DE KITS POR TERCEIROS 

 

SOBRE O EVENTO 

 DATA: 30 de Março de 2019 

 LARGADA: 8:00hs 

 LOCAL: Parque Madureira - RJ 

 DISTÂNCIA DA CORRIDA: 5km  

 DISTÂNCIA DA CAMINHADA: 5km 

 RETIRADA DE KIT: Dias 28/03 ( Quinta-Feira ) e 29/03 ( Sexta-Feira ) em Local e 

Horarios a serem definidos  

 KIT ATLETA: Camisa, Nº de peito, bolsa, Viseira. 

 CAMISAS: Unissex: P – M – G – GG   / Babylook: P – M – G – GG  

PREMIAÇÃO 
 Troféu para as 3 maiores equipes; 
 Troféu para as 3 maiores Igrejas; 
 Troféu para as 5 primeiras colocadas no público geral  feminino; 
 Troféu para as 3 primeiras colocadas nas faixas etárias abaixo 

 
 
15 ao 19 anos 
20 ao 24 anos 
25 ao 29 anos 
30 ao 34 anos 
35 ao 39 anos 
40 ao 44 anos 
45 ao 49 anos 
50 ao 54 anos 
55 ao 59 anos 
60 ao 64 anos 
65 ao 69 anos 
70 anos em diante 
 
BÔNUS 



 FRUTAS (pós prova), KIT LANCHE (pós prova), HIDRATAÇÃO (durante e pôs 
prova),GUARDA VOLUMES, e etc ! 

 
VALORES DE INSCRIÇÕES 
 
INDIVIDUAL 
 

 Lote Relâmpago: R$ 69,90 + taxa do site até o dia 18/01/19 ou esgotarem as vagas 
 Lote Promocional : R$ 75,00 + taxa do site do dia 19/01/19 até dia 25/02/19 ou 

acabarem as vagas 
 

 Lote Normal : R$ 89,90 + taxa do site do dia 26/02/19 até 04/03/19 ou acabarem as 
vagas 

 
 Idosos: R$ 49,90  

 
PROMOÇÃO PARA EQUIPES E IGREJAS 
Pelo whatsapp (21) 97633-7444 ou email: corredorescristaos@gmail.com 
 
PRAZO DE INSCRIÇÕES 
 
Até 04/03/19, podendo encerrar a qualquer momento se o limite técnico da prova for 
Atingido 
 

RETIRADA DE KITS 
 

Quem for retirar seu próprio kit, favor levar documento de identificação com 

foto 

 

Retirada por terceiros, o mesmo deverá apresentar documento de 

identificação do inscrito como print (foto) no celular. Não precisa levar xerox. 

No ato da retirada do kit deverá levar termo de responsabilidade e 

autorização de terceiros assinada pelo inscrito disponível nesse site de 

inscrições. 

 

Líder ou um Representante da Equipe que for retirar os kits, basta apresentar 

sua própria identidade e retira de todos. Na hora assinará um termo de 

responsabilidade de Grupos. 

 
ORIENTAÇÕES FINAIS 
 

 Não haverá troca de tamanho de camisa nos dias de entrega de kit e nem na Arena do 
 evento; 
 Não haverá entrega de kit na arena do evento e nem pós o evento; 
 O(A) participante tem 1:20hs para concluir a distância de 5km; 
 Idade mínima para participação no evento é de 15 anos; 
 A organizadora do evento oferece AMBULÂNCIAl; 
 Mesmo com chuva terá o evento; 
 A organizadora poderá alterar a data e o local da prova do evento se assim for 

necessário; 

mailto:corredorescristaos@gmail.com


 Após efetivada a inscrição a pessoa tem 7 dias para solicitar reembolso em caso de 
desistência, sem o valor da taxa do site, após esse prazo não será devolvido o valor 
pago; 

 Após efetivada a inscrição o atleta se responsabiliza por sua saúde fisica e mental; 
 Evento para 700 pessoas; 
 As 5 ganhadoras no público geral não concorrerão nas faixas etárias. 

 


