REGULAMENTO OFICIAL:
CORRIDA DO EMPREENDEDROSIMO 2018
OBJETIVO
Estimular a prática esportiva na cidade de Camaçari, buscando o lazer,
entretenimento, saúde e bem estar para a população agregando uma data
diferencial ao calendário anual de corridas na cidade.

DA PROVA
A prova é promovida pela KING RUN- ASSESSESORIA DESPORTIVA.
A Largada de ambos os sexos serão realizadas pontualmente ás 07:30h do dia
02 de DEZEMBRO de 2018 e o funil de chegada será fechado ás 09:30h.

DA PARTICIPAÇÃO E DAS CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO

A prova será realizada com percursos de 3 km caminhada, 5 km e 10 km de
corrida. O percurso percorrido da prova de 3 km (caminhada) e 5 km será na
via da RESERVA CAMASSARYS - CAMAÇARI/BA.
* O percurso da prova de 10 km será na via da RESERVA CAMASSARYS
seguindo pela AVENIDA INDUSTRIAL URBANA e AVENIDA LESTE,
finalizando o percurso no local de partida da prova.
* A prova terá o pórtico de largada e chegada no mesmo local.
*O PERCURSO PODERÁ OU NÃO SOFRER ALTERAÇÃO.
- Haverá 03 (três) postos de hidratação ao longo do percurso.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições terão inicio no dia 11 de Setembro de 2018, tendo encerramento
no dia 25 de novembro de 2018 ou atingindo o numero estipulado de atletas
inscritos. As inscrições poderão ser realizadas presencialmente nos locais
abaixo:
A DEFINIR

A Taxa de Inscrição será de R$60,00 (11/09 - 31/10) R$70,00 (01/11-25/11),
mais 01 kg de ALIMENTO não perecível a ser entregue no dia da retirada do
KIT ATLETA.
*A INSCRIÇÃO ON LINE, TERÁ UM ACRECIMO DA TAXA DE R$ 5,00 EM
CADA INSCRIÇÃO.
- VALOR PROMORCIONAL PARA GRUPOS
PRIMEIRO LOTE - R$ 50,00 (11/09 - 31/10), para grupo de 15 em 15 atletas.
SEGUNDO LOTE - R$ 60,00 (01/11-25/11), para grupo de 15 em 15 atletas.
*A INSCRIÇÃO SERÁ FEITA POR PLANILHA, SENDO SOLICIDATA E
ENVIADA PARA O EMAIL: THEKINGADVENTURE@GMAIL.COM
* De acordo com o Estatuto do Idoso, e com o ATR.23 da LF 10.741/03,o
mesmo terá direito ao desconto de 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor
da sua inscrição, exceto para taxas promocionais.
A entrega do KIT ATLETA contendo Camisa (DRY FIT), Número de Peito e
Viseira, será feita no dia 01/12 em horário e local a ser definido, mediante a
apresentação do comprovante de inscrição, juntamente com o documento
oficial com foto para identificação do mesmo.
*TAMANHOS DE CAMISA: P/M/G/GG (MODELO TRADICIONAL UNISEX).
*NÃO SERÁ ENTREGUE KIT ATLETA NO DIA /PÓS-EVENTO.
O atleta será desclassificado quando: trocar o número com outro ou ceder para
atleta não inscrito na prova, invadir o pelotão de elite, escapar antes do tiro de
Largada, for flagrado recebendo ajuda de qualquer natureza, empurrar, cortar
caminho, pegar carona, desacatar outros atletas, público, promotores e
árbitros. Qualquer reclamação ou protesto deverá ser encaminhado por escrito
ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos após a divulgação do Resultado
Oficial, acompanhado da taxa de R$ 200,00 (Duzentos reais) em espécie, os
quais serão devolvidos caso seja deferido o recurso.

DA PREMIAÇÃO
Receberá Troféu:
- Os 03 (TRÊS) primeiros em ambos os sexos na Classificação Geral de 5 Km;
- Os 03 (TRÊS) primeiros em ambos os sexos na Classificação Geral de 10
Km;

- O primeiro colocado em ambos os sexos na Classificação por Categoria de 10
Km.
*O segundo e o terceiro colocado em ambos os sexos na Classificação por
Categoria de 10 km, será premiado com uma MEDALHA ESPECIAL.
- Receberão Medalhas de Participação todos os participantes que concluírem a
prova.

Categorias 10 km:
16 A 29 ANOS
30 A 39 ANOS
40 A 49 ANOS
50 A 59 ANOS
60 ANOS ACIMA

