1ª BAND NIGHT RUN JOKEY PARK
REGULAMENTO

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO: BAND TRIÃNAGULO e JOKEY PARK UBERABA

01 – PERIODO DO EVENTO:
1.1 - DATA DA REALIZAÇÃO:
04/12/2021
CONCENTRAÇÃO :17:30
LARGADA 18:30
2 -LOCAL DE INSCRIÇÕES:

MEDINA (34)99666-7880
BRENDA (340997999-7205

2.1 - PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 30/10/2021 a 30/11/2021
2.2 - VALOR DAS INSCRIÇÕES:
 R$65,00

3 - DAS CATEGORIAS
Troféu aos 3 (três) primeiros Colocados Categorias
MASCULINO/ FEMININO
ATÉ 24 ANOS

45 A 54 ANOS

25 A 34 ANOS

55 A 64 ANOS

35 A 44 ANOS

+ DE 65 ANOS

04 – A PARTICIPAÇÃO
INSCREVER NO Link
Encaminhar comprovante de deposito de acordo com descrição no linkk

 ENCAMINHA UMA FOTO do comprovante de depoisito

 ENCAMINHAR AO WHATSAP DA ORGANIZAÇÃO

 MEDINA (34)99666-7880

BRENDA (340997999-7205

4 PREMIAÇÃO (apenas para modalidade corrida)
4.1
4.2
4.3

Serão premiados com medalhas de Honra ao Mérito, todos que concluírem OS 200
KM
Serão premiados com TROFEUS os 05(cinco) primeiros Masculino E Feminino
Geral
Serão premiados com troféus os 3 (TRES) primeiros CONCLUINTES masculino e
feminina na CATEGORIA.

.
OBS: NÃO HAVERÁ DUPLA PREMIAÇÃO

5 ENTREGA DE KITS
5.1 A entrega do kit do corredor acontecerá em dia , local e horário a ser definido.
5.2 O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o direito ao kit. Não
serão entregues kits de corrida no local do evento e nem após o evento.

5.3. O Kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito mediante apresentação do documento de confirmação
de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e documento de Identificação.

5.4 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização especifica para
este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.

5.5 O kit de corrida será composto por: (1) uma camiseta ; numero de peito; chip de cronometragem; uma medalha
para os corredores inscritos que concluírem a prova (pós evento) brindes dos patrocinadores

6 REGRAS DO EVENTO;

REGRAS DA FMA

7. o se Inscrever o Atleta esta ciente e se compromete estar em condições de participar desse tipo
de evento e autoriza sua imagem para uso pela organização de futuras promoções e propaganda
do evento

