
Corrida 21 de Abril - 4ª Edição

DIA: 21/04/2022 - HORÁRIO LARGADA: 8h00
LOCAL: Ângelo Martins Tristão –Colina-SP (praça em frente ao museu)
Como chegar clique aqui
CAMINHADA – 3km   CORRIDA – 5km

INSCRIÇÕES LIMITADAS PARA 300 ATLETAS – Garanta já sua
inscrição!

As inscrições serão feitas pelos sites:
https://branseventos.com.br/21deabril e
https://www.runnerbrasil.com.br/

–Compartilhe com seus amigos!

1. KIt Corrida
(Camiseta+ Medalha + Chip + Número de Peito)
Lote PROMOCIONAL - R$45,00 Até dia 25.03.2022
Lote 1 - R$55,00  26/03 Até dia 31.03.2022.
Lote 2 - R$60,00  01/04 Até dia 18.04.2022 – (Ou até enquanto houver
inscrições disponíveis).

1.2 Kit Corrida acima de 60 anos.
Lote único R$30,00

PROGRAMAÇÃO DIA DO EVENTO –
Iremos divulgar nas redes sociais sobre as entregas dos kits a demais
informações, quando estiver  aproximando-se da corrida.

https://goo.gl/maps/rfMfuoLDd4y
https://goo.gl/maps/rfMfuoLDd4y
https://branseventos.com.br/21deabril
https://www.runnerbrasil.com.br/


REGULAMENTO EVENTO
● A prova terá duração máxima de 1h00 após a largada;
● Teremos à disposição uma ambulância na chegada e um socorrista no
percurso.Em caso de emergência médica, o atendimento inicial será
efetuado
no posto médico da prova e, se necessária, será feita a remoção para a
rede
pública de saúde.
● O trajeto será percorrido em asfalto. O corredor que for pego
cortando trajeto será desclassificado;
● Após a prova, será emitida a listagem provisória de resultados. Em
caso de discordância do resultado, deverá ser comunicado o erro para
cabine de cronometragem para compreensão;
● A utilização de chip trocado, ou por atleta não inscrito com o
respectivo chip, implicará em desclassificação;
● Se o(a) ACOMPANHANTE for flagrado(a) utilizando chip de
cronometragem, a atleta vinculada será desclassificada;
● A direção de prova é soberana nos casos omissos a este
regulamento.

RETIRADA DE KIT/CHIP:
- O atleta deverá apresentar RG/CNH e comprovante de pagamento
para a entrega
do chip e número de peito;
- Com seu comprovante de inscrição/pagamento, a organização garante
o seu
total direito de participação, portanto é importante tê-lo em mãos na
retirada
do kit.



- No caso de retirada de chip por terceiros, o mesmo deverá apresentar
autorização para retirada, que ficará retida com a organização.
Atenção: se houver retirada dos kits dias antes da corrida iremos
avisar em nossas redes sociais.

PREMIAÇÃO
GERAL Masculino e Feminino

1 Troféu + R$250
2 Troféu +R$200
3 Troféu + R$150
4 Troféu + R$100

5 Troféu +R50
OBS: A classificação será por tempo bruto (tiro de largada até a
passagem sobre a chegada) para os 5 primeiros colocados geral.
*Premiadas no Geral serão descartadas da faixa etária

Premiação por Categoria
1º ao 3ºº colocado com troféus

Categoria por Idade

15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
35 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos

Acima de 60 anos

PREMIAÇÃO Atletas da cidade

Masculino e Feminino
1a colocada cidade feminino
2a colocada cidade feminino



3a colocada cidade feminino
4a colocada cidade feminino
5a colocada cidade feminino

Será Premiada com Troféu a  maior equipe com atletas devidamente
inscritos .
Dúvidas e mais informações através dos contatos:
Whats: (17) 99141-1052 Marcos Vinicios
Whats (17) 98117-7725 Felipe
Whasts: (17) 99161-2121
flucrecio2015@gmail.com


