
                  1.ª Minimaratona 12 km de Uberaba – MG 

 

 

Dia: 04/12/2016 

Horário: 08:00 da manhã na praça Pôr do Sol, na Av. Nene Sabino. 

 

 

Regulamento Geral da Prova 

 

 

A organização comunica aos atletas que não haverá premiação em dinheiro. Serão 

premiados do 1.º ao 5.º geral masculino e feminino com troféu e brindes, haverá medalha de 

participação para todos que concluírem a prova, os kits são compostos de n. º de peito, brindes, 

camiseta e chip, que será entregue das 14:00 às 18:00 horas na loja Tremendão, situada a rua 

Ituiutaba, n. º 10, Bairro São Benedito. Fone (34) 3336 - 0304/ (34) 3336 – 9753. Valor da inscrição 

R$ 50,00 e um brinquedo, haverá um jantar de massa no dia 03. O atleta interessado no jantar de 

massa pagará a inscrição de R$ 65,00. Na churrascaria: Boi Bão Churrascaria Ltda., na Av. Tonico 

dos Santos, n. º 300, jardim Induberaba (34) 3311 – 0142. 

Os demais convidados pagarão apenas R$ 15,00 no dia do evento. Todos os atletas 

inscritos concorrerão a um sorteio de um brinde surpresa. 

Inscrições no site da Sistime: www.sistime.com.br  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sistime.com.br/


                 Ultramaratona de 100 km de Uberaba – MG 

 

Com tempo de 12 horas, o atleta que fizer 100 km antes das 12horas será campeão. 

Dia: 04/12/2016 

Largada: 07:00 horas 

Encerramento: 19:00 horas 

Local: Praça Pôr do Sol, Av. Nene Sabino – Uberaba – MG 

Valor da inscrição: preço único de R$ 180,00 e um brinquedo (site: www.sistime.com.br) 

Fone: (34) 3318 – 0531/ (34) 3318 – 0533 

 

Regulamento Geral da Prova 

 

Serão premiados do 1.º ao 5.º lugar masculino e feminino com troféu e brindes. Faixa etária 

serão premiados os 3 primeiros colocados de cada faixa etária com troféu e brindes. As faixas 

etárias serão de 10 em 10 anos. Não haverá premiação em dinheiro devido à crise de mercado. 

Todos os atletas devidamente inscritos receberão medalha de participação e um diploma 

da prova. Entrega dos kits será no dia 03/12/2016, no horário das 19:00 horas, juntamente com o 

jantar de massa. O kit contém: N. º de peito, chip, camiseta e brinde. Local da entrega de kits, 

Churrascaria Boi Bão, na Av. Tonico dos Santos, n. º 300, Jardim Induberaba, fone: (34) 3311 – 

0142. 

Será dado todo o suporte ao atleta para a prova como hidratação, alimentação, frutas, 

rapadura, etc... Os atletas concorrerão a um sorteio de um brinde surpresa. 

 

 

http://www.sistime.com.br/

