
5ª CORRIDA, CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO 
CONTRA O CÂNCER OUTUBRO ROSA 

 

 

 
LOCAL, DATA E HORÁRIO 
A 5ª Corrida, Caminhada e Passeio Ciclístico Contra o Câncer Outubro Rosa será realizado no domingo, dia 29 de 
outubro de 2017 na Praia Central, Av. dos Pescadores, Garopaba/SC. 
- Passeio Ciclistico – 21km (Volta na Lagoa) – largada as 8h 
- Corrida 4km (Iniciante - praia)e 8km– (Intermediário - Praias e trilhas) – largada 8h30 
- Caminhada – (Praia Central) – largada 8h30 
 

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO CORRIDA 
Troféu para os 5 primeiros colocados na Geral Individual (Masculino e Feminino), percurso de 4km. 
Categorias Individual (somente 8km): 
Troféu para os 5 primeiros colocados na Geral Individual (Masculino e Feminino). 
Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria. 
Masculino: 15 à 24 anos, 25 à 34 aos, 35 à 44 anos, 45 à 54 anos, + de 55 anos. 
Feminina: 15 à 24 anos, 25 à 34 aos, 35 à 44 anos, 45 à 54 anos, + de 55 anos. 
Medalhão de Participação para todos que completarem a prova. 
A caminhada e Passeio Ciclístico não terá premiação com troféus. 
Para efeito de categoria a idade do atleta será considerada no dia 31 de dezembro de 2017. 
A idade mínima para participar da corrida é de 15 anos. 

Haverá Corrida Infantil com inscrições GRATUITASfeitas no dia do evento. 
 
INSCRIÇÕES ADULTO – CORRIDA, CAMINHA E PASSEIO CICLÍSTICO. 
Inscrições através do site www.FOCORADICAL.COM.BR no valor de R$ 50,00+ taxa do site. As inscrições são limitadas a 
250 atletas e encerram-se no dia 22 de outubro.  
 

KIT ATLETA (CORRIDA, CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO) 
O kit Atleta será composto de: 
- Camiseta 100% Poliamida; 
- Eco Bag; 
- Toalhinha 
- Squeeze 
- Possíveis brindes dos patrocinadores/apoiadores; 
- Nº de peito e alfinetes de segurança; 
- Medalhão (pós prova); 
 

O kit será entregue a partir do dia 23de outubro na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer,  
Rua Trinta de Dezembro, – Centro – Garopaba/SC 
Sábado 28/outubro: 9h ás 12horas – HIPERBIKE 

Sábado 28/outubro: 14h ás 18horas – REDE FEMININA 
Os atletas de outros municípios poderão retirar o kit no dia do evento. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os casos omissos serão resolvidos pela organização, sem apelação.Evento promovido pela REDE FEMININA DE COMBATE AO 
CÂNCER DE GAROPABA. Ao se inscrever na prova o atleta assume que concorda com este regulamento e declara que se encontra 
em perfeito estado de saúde e apto para participar do evento, isentando os organizadores, patrocinadores e demais entidades 
que apoiam este evento de qualquer responsabilidade sobre eventuais problemas de saúde, danos físicos, clínicos e acidentes que 
venha a sofrer durante sua participação na prova. Informações: rfccgaropaba@gmail.com I48I 3254-4636 ou 9.9113-5420. 


