Run Color 2019

DATA: 02\06\2019  08HS

Clube Concórdia

Av: Vital Brasil , 445 – Poá – SP

R$65,00

CAMINHADA – 3km / CORRIDA – 5,5km
INSCRIÇÕES LIMITADAS! – NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

Kit:
Camisa
Viseira
Óculos
Pó Colorido
Gel Massageador
Frutas
Suco Gutico
Hidratação

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA!
INDIVIDUAL
OU
GANHE DESCONTO COM INSCRIÇÃO POR EQUIPE
** INSCREVASE POR EQUIPE  A CADA 15 INSCRITOS, CADA INSCRIÇÃO SAIRÁ POR R$ 55,00.
QUER INSCREVER SUA ASSESSORIA OU EQUIPE?

FELIPE 959190798 ( WHATS)

Run Color 2019

CAMINHADA – 3km / CORRIDA – 5,5km
INSCRIÇÕES LIMITADAS! – NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!
** Taxa de Inscrição **
A taxa de inscrição é cobrada para cobrir os custos de inscrição online e proporcionar a você atleta um serviço de alta qualidade e conveniência.

Graças a este serviço, não há necessidade de se enviar qualquer comprovante de depósito ou débito após a conclusão do pagamento e além da comodidade de inscreverse
online você recebe a confirmação e todas as informações sobre o evento via email. Tudo isso fácil, rápido e eficiente.
A tarifa remunera os seguintes serviços:
(i) O controle de confirmação e autenticação de pagamento online junto a instituições financeiras
(ii) o sistema de segurança da informação, já que são armazenadas informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes
(iii) o disparo de email de confirmação do pedido de compra da inscrição (antes da confirmação do pagamento)
(iv) o disparo de email de confirmação da venda (ou reprovação) de inscrição após a confirmação do pagamento
(v) o custo de manutenção do website de acesso amigável à inscrição pelo usuário
(vi) o custo de hospedagem na internet
(vii) o custo de banda de acesso à internet, entre outros serviços.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA!
ENTREGA DE KIT´S

Informações serão postadas no evento das minhas inscrições e no evento no facebook.
OBS: Todos os Kit´s que não forem retirados, ficarão retidos com a organização.

3km
 Percurso realizado em vias planas e asfaltadas com controle total do trânsito.
5,5km
 Percurso realizado em vias planas e asfaltadas com controle total do trânsito.
REGULAMENTO EVENTO:
 A prova terá duração máxima de 1h30 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;
 Os inscritos terão sanitários no local da concentração do evento.
 Haverá serviço de guardavolumes no evento, e a organização não se responsabiliza por objetos de valor, equipamentos ou dinheiro deixados no guardavolumes;
 O dinheiro da inscrição não será devolvido em caso de desistência; entretanto haverá possibilidade de transferência de inscrição para outra pessoa, desde que seja
comunicado à organização com 7 dias de antecedência, exclusivamente por email: (Felipemedeiroskm@hotmail.com);
 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;
 Teremos ponto de controle eletrônico em local indeterminado;
 A direção de prova é soberana nos casos omissos a este regulamento.
RETIRADA DE KIT/CHIP:
 O atleta deverá apresentar RG 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 têlo 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.
OBS: A classificação será por tempo bruto (tiro de largada até a passagem sobre a chegada)

PERCURSO DE 5,5K: GERAL MASCULINO E FEMININO (troféu e brindes dos parceiros):
1º colocado geral masculino e feminino;
2º colocado geral masculino e feminino;
3º colocado geral masculino e feminino;

4º colocado geral masculino e feminino;
5º colocado geral masculino e feminino;

Premiação Categoria.
OBS: A CLASSIFICAÇÃO SERÁ POR TEMPO BRUTO (TIRO DE LARGADA ATÉ A PASSAGEM SOBRE
A CHEGADA) PARA OS 5 PRIMEIROS COLOCADOS GERAL MASCULINO E FEMININO.

FAIXAS ETÁRIAS MASCULINO E FEMININO 5,5km
1º AO 3º COLOCADOS COM TROFÉUS;
CATEGORIA POR IDADE (3 PRIMEIROS)
ADULTO 16 A 19 ANOS MASCULINO E FEMININO
ADULTO 20 A 29 ANOS MASCULINO E FEMININO
ADULTO 30 A 39 ANOS MASCULINO E FEMININO
ADULTO40 A 49 ANOS MASCULINO E FEMININO
ADULTO 50 A 59 ANOS MASCULINO E FEMININO
ADULTO 60 + MASCULINO E FEMININO

. A corrida RUN COLOR é uma forma de levar as pessoas a optarem por uma vida mais ativa, caminhando, correndo, pulando,
colorindo, com muita musica e alegria! Porém, a prova será cronometrada por chip e a classificação será geral e categoria.

OBS: A classificação será por tempo líquido (passagem no tapete de largada até a passagem sobre o tapete de chegada).
A CORRIDA RUN COLOR 2019 IRÁ PREMIAR AS 5 MAIORES EQUIPES.
PREMIAÇÃO EQUIPE: 5 Troféus
OBS: A SOMA SERÁ COMPUTADA ATRAVÉS DE EQUIPES INSCRITAS COM NOMES PADRONIZADOS.

Nosso Contato – Dúvidas, Críticas e Sugestões.
Whats: (11) 959190798
Felipe Medeiros
Felipemedeiroskm@hotmail.com

