
 

 

   “12º Corrida de Rua de Planaltina Df” 

Data: 21/02/2016     

Local da largada: St. de Áreas Especiais Norte Via Ns 1 Q 1 - 

Planaltina, Brasília - DF, Brasil (Ao lado do restaurante 

comunitário)     

Localização: https://goo.gl/maps/wEBVoTvnt722 

Distância: 5 km    Largada: 08h 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas até o dia 18/02 site 

www.sistime.com.br  

Valor: 

• (até o dia 18/02): R$ 35,00  

 

 

KIT ATLETA 

Cada atleta que se inscrever para a prova terá direito ao kit, 

contendo: 

- Camiseta exclusiva  

- chaveiro para os 200 primeiros inscritos.  

- Número de peito 

- Chip Descartável – para identificação do atleta. 

 

A medalha contida no kit será entregue ao final da prova. 

 

ENTREGA DE KITS 

O Kit será entregue no dia 20/02,das 8h às 14h, no Funções 

Múltiplas de Planaltina DF. É obrigatória a apresentação do 

comprovante de pagamento da inscrição e do documento de 

identidade na hora da retirada do Kit. 

Atletas de cidades distantes ou que por outros eventuais motivos 

não puderem fazer a retirada do kit no dia 20, a organização 

contatará com uma equipe no dia do vento para que o atleta possa 

fazer a retirada do kit. A entrega será encerrada 20 minutos 

antes da largada oficial.    

 

FAIXAS ETÁRIAS 

Masculino 

 
MASC. (15-24) 
MASC. (25-34) 
MASC. (34-44) 
MASC. (45-54) 
MASC. (45-54) 
MASC. (55-59) 
MASC. (60 a cima) 

 

 

 

FAIXAS ETÁRIAS 

Feminino 

 
MASC. (15-24) 
MASC. (25-34) 
MASC. (34-44) 
MASC. (45-54) 
MASC. (45-54) 
MASC. (55-59) 
MASC. (60 a cima) 

https://goo.gl/maps/wEBVoTvnt722


 

 

 

 

REGULAMENTO 

A prova é divulgada contendo 5 km, com variação máxima de 5% 

para mais ou para menos. A prova só pode ser realizada 

individualmente. É aberta a ambos os sexos com idade a partir de 

15 anos completos no dia da competição. Todas as fotos tiradas 

no evento (inclusive dos atletas) poderão ser utilizadas pela 

empresa organizadora para fins de divulgação.  

ENTREGA DE CHIPS 

O Chip será entregue junto ao Kit e será descartável, não 

havendo a necessidade de devolução. 

O uso do Chip é obrigatório e não será entregue no dia da prova. 

O mau uso e todas as aferições são de responsabilidade da 

empresa contratada. 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Será desclassificado o atleta que: não realizar o percurso de 

acordo com o trajeto da prova; prejudicar, de forma intencional, 

o desempenho de outro atleta; deixar de afixar o número de 

identificação na parte da frente da camiseta. 

 

ARBITRAGEM E FISCALIZAÇÃO 

A arbitragem ficará a cargo da organização; os casos omissos 

serão decididos pela comissão organizadora.  

Problemas relativos à coordenação da prova deverão ser 

informados, no máximo trinta minutos antes da largada; só serão 

realizadas inscrições no período estabelecido neste regulamento. 

 

PREMIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Os cinco (03) primeiro colocados das faixas etárias, masculino e 

feminino, nos 5km serão premiados com um Troféus. 

 

MEDALHAS 

A todos os participantes que completarem o percurso de acordo 

com o regulamento da prova.  

- DÚVIDAS 

 Eventuais questionamentos ou dúvidas deverão ser 

endereçados à Comissão Organizadora, através dos seguintes 

contatos:  

Telefone: 61 9154-6149 Jose Carlos dias de Oliveira 

 

 

 

 

http://cbcr.freecorner.com.br/perfildoatleta
http://cbcr.freecorner.com.br/perfildoatleta

