
 
A Prova 

1.CHIMARUN – Chimarrão e Corrida, pela valorização da cultura e tradições. 

Largada  av. Atlântica 6000 Estac. Fte Parque Unipraias – Balneário Camboriú. 

Objetivo 

2.Difundir a pratica da atividade física, fomentar o esporte e contribuir na valorização da 

cultura e tradição do Chimarrão. 

3.Programação 

Data: 22/09/2018  

✓ 14h - Abertura  

✓ 15h:15 - Aquecimento 

✓ 15h:30 - Largada Adulto 5k e 10k 

✓ 16h:30 - Largada Infantil por idade 

✓ 16h:45 – Início da Premiação aos vencedores Geral e Categorias 

✓ 18h:00 - Encerramento 

Inscrição 

1.As inscrições devem ser realizadas através do website www.sprintfinal.com.br , até o dia 

11/09/2018 ou enquanto houverem vagas. Não haverão inscrições no dia do evento.  

Kit  

1. Kit Básico: Camiseta, Número de peito, Chip, brindes apoiadores. 

2. Kit Participa: Número de peito, Chip, brindes apoiadores.  

Obs. Entrega dos kits será antecipada em local e horário a serem divulgados e no dia 

da prova, para Participantes de outras cidades. 

Premiação com Troféu 

1.  Maior Equipe        1º 

2. Geral masc. e fem. 5k/10k 1º ao 5º 

3.  Faixa etárias masc./fem.  5k/10k 1º ao 3º 

4.  kangoo Misto livre 1º ao 3º 

2.  Quarteto Misto livre  1º ao 3º 

                                                                       

faixas etárias 

 

15 – 24 anos 45 – 54 anos 

25 – 34 anos 55 – 64 anos 

35 – 44 anos 65 anos ou mais 

 



 
- Quarteto livre – Cada Participante corre 5k. Todos largam juntos. 

- Kangoo livre – Cada Participante, corre 3k.  

- Quarteto livre e Kangoo livre, é sem distinção idade, sexo. 

 

Aceite 

1.O Participante inscrito declara estar em plenas condições físicas e apto para pratica de 

atividade física intensa, isentando a organização de qualquer responsabilidade sobre 

problemas de saúde ou acidentais que porventura possam ocorrer no evento. 

 

Disposições Gerais 

1. Casos omissos neste regulamento cabem decisão ao diretor geral da prova. 

2. Haverá serviço de ambulância para primeiro atendimento aos Participantes. 

3. Os participantes e público em geral cedem o uso de imagem para fins de divulgação 

em qualquer mídia. 

4. Após a inscrição feita, não haverá cancelamento ou devolução de valores referente a 

mesma. 

5. O Número identificação do Participante deve estar visível na altura peito. 

6. Sob hipótese alguma é permitido transferência ou cessão de inscrição, sob pena de 

desclassificação. 

7. Equipes e demais interessados para falar com a organização entrar em contato através 

do e-mail sprintfinal@sprintfinal.com.br. 

 

mailto:sprintfinal@sprintfinal.com.br

