PRIMEIRA CORRIDA E CAMIHADA DA POLENTA
FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO
A Primeira “Corrida e caminha da Polenta” compreende um evento esportivo que visa a
divulgação da prática esportiva na cidade durante as festividades da FEPOL .
A PROVA
A Corrida de 5 km será realizada no dia 14 de julho de 2019, tendo como local de Largada e
chegada a entrada do Parque da Fepol, no centro da cidade de Rio do Oeste. A caminhada será
no mesmo dia e horário da corrida, percurso de aproximadamente 3km.
ENTREGA DOS KITS será feita no dia da Corrida, no Kit contém o número de peito e camisa do
evento
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas diretamente com os organizadores do evento e mediante
depósito, transferência bancaria, ou pelo site www.desafioagora.com
O valor da inscrição individual da corrida é de: R$ 35,00 reais (grupos de 10 ou acessórias 30)
Para a caminhada valor de: R$ 25,00
E para idosos acima de 55 anos o valor será R$ 20,00 reais (corrida ou caminhada)
As inscrições para a corrida serão realizadas até a data de 10 de julho de 2019, e terão no kit
corrida Chip + numeração + camiseta do evento. As inscrições para a caminhada poderão ser
feitas até mesmo no dia da corrida, e no kit contem camisa do evento e todos os participantes
ganharão medalha de participação ao fim da corrida.
O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese.
KIT DO PARTICIPANTE E ENTREGA DOS KITS
Todo participante regularmente inscrito na CORRIDA terá direito a um kit exclusivo, número de
Peito, Camiseta e possíveis brindes dos patrocinadores.
Para retirar o kit, o participante deverá apresentar a confirmação da inscrição, o comprovante
de pagamento e um documento oficial (RG ou Carteira de Habilitação)
O kit da corrida será entregue no dia do evento (domingo), das 8 às 9:30hrs. Não serão
entregues kits em locais e horários diferentes aos indicados pela comissão organizadora.
NORMAS ESPECÍFICAS:
A Largada da CORRIDA 5 KM será feita às 10hrs
A Classificação Geral da PROVA terá a listagem de classificação dos participantes, levando em
conta o tempo bruto para classificação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária.

PREMIACOES:
Troféu para os 3 primeiros atletas da geral MASCULINO E FEMININO
Troféu para os 3 primeiros da categoria Sub 25
Troféu para os 3 primeiros da categoria Sub 40
Troféu para os 3 primeiros da categoria 41 anos acima
Troféu para o participante mais velho do evento
E troféu para maior equipe

A Organização se põe à disposição para qualquer dúvida a respeito da prova. Mediante a
algum conflito com resultados da prova deve ser informada imediatamente no dia do evento.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A estrutura para os participantes será montada nas proximidades do local de
Largada/Chegada, que contará com estrutura de Informações, Tenda de Hidratação, Tenda de
Entrega de Kit, Área Médica, Espaço para Tendas de Assessorias/Equipes Esportivas.
Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância na Chegada.
Em hipótese alguma o participante poderá trocar o nome da inscrição depois de tê-la
adquirido. O participante não pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu número de
peito, por qualquer que seja o motivo.
O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar
treinado e gozando de boa saúde. O participante, isenta de toda e qualquer responsabilidade,
por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores e/ou Apoiadores da PROVA, de
quaisquer responsabilidades que possam existir.
Dúvidas ou informações e desconto para assessorias técnicas acima de 10 participantes
deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através do e-mail
aclaudiamarquez@hotmail.com ou Jefersonferrari82@gmail.com
TERMO DE RESPONSABILIDADE será entregue no dia da prova mediante assinatura para
retirada do kit.

