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Evento: 2ª CORRIDA BONITO RUNNING
Inscrições até: 30/07/2022 (1º Lote)
Data do evento: 04/09/2022
Local do evento: Pátio de Eventos de Bonito-PE, ao lado da Caixa Ec. Federal
Concentração: 06:00
Horário da Largada: 07:30
Informações Adicionais: 2ª Corrida BONITO RUNNING
Telefone: (81) 9 9137-3323
Organizador: SUZANILDO E DÓ DA CHAPA
Site de inscrições: www.contime.com.br
Esportes do Evento: Corrida de rua
Categorias do Evento: Corrida de 07 km

ORGANIZAÇÃO
SUZANILDO J. A.
BONITO RUNNING
Contato: (81) 9 91373323
E-mail: suzanildo_justino@yahoo.com.br

REGULAMENTO GERAL
1 - Teremos toda estrutura básica necessária para acontecer o evento a (prova de 7 km ), além de oferecer
água, frutas e apoio no percurso da prova, orientação de informações necessárias para com andamento do
evento.
2 - O kit contém (numero de peito com inscrição, pulseira de identificação, medalha que será entregue no
termino do percurso da prova.
2.1 Kits para as primeiras 300 inscrições, caso tenha grande procura podemos ampliar o número de kits.
3 - Todo percurso da prova terá staff (orientador) e fiscalização, como mencionado anteriormente.
4 - Poderão participar do evento menor de 18 anos, com autorização do seu responsável. Podendo participar
corredores e praticantes dessa modalidade, de ambos os sexos, que gozem de boa saúde. Além de que todos
atletas inscritos na prova assumam toda responsabilidade sobre sua condição física e mental, ou seja, esteja
apto para pratica esportiva, isentando toda organização de qualquer problema decorrente a participação da
prova tanto financeira, quanto de problema de saúde. Pois é fundamental para qualquer participante que
antes de fazer qualquer corrida, procure um médico para saber de suas condições clínicas e profissionais de
educação física para preparar sua condição física, com isso reunindo todas condições para estar participando
da corrida.
5 - É de toda responsabilidade dos participantes despesas de saúde, transporte, hospedagem, alimentação e
outras coisas que sejam necessários ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante ou depois
da prova, o evento só fornecerá água para hidratação e frutas para os participantes da corrida com a devida
identificação.

6 - Não terá restrição na participação em relação a gênero, qualquer pessoa poderá participar do evento
estando em condições físicas e clínicas da prova.
7 - Será desclassificado: Todo ou qualquer participante, atleta que tentar cortar (sair do percurso da prova) ou
burlar qualquer regra, não usar o número de identificação, extraviar o número e tentar obter vantagem sobre
seu adversário.
8- Por fim, todas informações serão disponibilizadas para qualquer pessoa e o regulamento estará
disponibilizado para os inscritos.
9- Além da premiação com troféu para a geral e por faixa etária, haverá premiação em dinheiro para os três
primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino, além de brindes, apenas para o primeiro
colocado nas faixas etárias por idade, conforme descrição abaixo:

PREMIAÇÃO:
10 – A premiação da corrida será conforme abaixo:
GERAL (Masculino e Feminino)
1º Lugar – Troféu + R$ 300,00
2º Lugar – Troféu + R$ 200,00
3º Lugar – Troféu + R$ 100,00
GERAL LOCAL (Masculino e Feminino)
1º Lugar – Troféu
2º Lugar – Troféu
3º Lugar – Troféu
4º Lugar – Troféu
5º Lugar – Troféu
FAIXA ETÁRIA (Masculino e Feminino)
1º Lugar – Troféu + Brinde
2º Lugar – Troféu
3º Lugar – Troféu
Faixas Etárias: 14-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / acima de 60 anos
11 - TROFÉU PARA A MAIOR EQUIPE INSCRITA, e de brinde uma estadia de um dia com café da manhã para
apenas um participante da equipe em um hotel fazenda no Município de Bonito-PE.
12 - Todos receberão medalha de participação e também haverá sorteios de vários brindes para todos os
participantes.
13 - A cada 10 (dez) inscrições, o grupo ou instituição representada, ganhará 1 (uma) inscrição gratuita.
(Informar relação dos 10 participantes da equipe no ato da inscrição, com todos os dados necessários: (nome
completo, data de nascimento, cpf, equipe e cidade);

14 - O período das inscrições será de 01.06 a 30.07.2022, (1º Lote); Se for necessário ampliar o número de kits
para o 2º lote devido a procura, será informado no respectivo site.

DA TAXA DE INSCRIÇÃO
15 - O valor da taxa de inscrição será de R$ 60,00 (sessenta reais), por pessoa, e poderá ser paga através de
depósito bancário, pix, transferência bancária, boleto, cartão de crédito, ou ainda pelo
site www.contime.com.br
16 - Para as inscrições realizadas pelo site, através de boleto bancário ou cartão de crédito, será cobrada uma
taxa de R$ 3,00, referente a prestação de serviço por parte do agente recebedor.
17 - Para inscrições PRESENCIAIS (Pix e Transferência bancária os inscritos deverão entrar em contato com
organização do evento.
18 - DÚVIDAS: Entre em contato (81) 9 9137-3323 ou (81) 9 9709-4999

