
Primeiro Circuito de Corrida de Rua dos Municípios 2018 

 

1.ª Etapa dia 13/05/2018 

 

Na cidade de Guaraita – GO. 

Largada as 16 hs em frente a academia ATPSPORT. Saindo da cidade de 

Itapuranga – GO. 

Percurso de 14 km. 

Inscrição pelo site da Sistime www.sistime.com.br a partir de 04/04/2018 com 

encerramento dia 08/05/2018. 

Valor das inscrições R$ 65,00 já incluso o ônibus e camiseta para os 100 

primeiros inscritos. Haverá sorteios de brindes para os atletas. 

Saída do ônibus: dia 13/05/2018 as 08:30 hs de frente ao ginásio de esportes do 

Cruzeiro do Sul, com parada de embarque em frente ao terminal Padre Pelágio 

pela Av. Anhanguera. 

O Almoço: R$ 12,00 por pessoa. 

Entrega de kit: dia 12/05/2018 das 09:00 as 14:00 hs e no dia 13/05/2018 das 

09:00 as 15:00 hs. 

Retorno do ônibus para Goiânia será às 21:00 hs. 

 

Realização: Prefeitura Municipal de Guaraita 

Organização: ASCORG 

Contato: (62) 9 9393-5000 claro 

               (62) 9 9183-0930 claro 

               (62) 9 8524-6035 WhatsApp 

               (62) 3537-0928 fixo 

 

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


Apoio: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde 

Premiação geral: M e F 

Para atletas de fora 

1.º lugar: troféu e R$ 300,00 

2.º lugar: troféu e R$ 200,00 

3.º lugar: troféu e R$ 150,00 

4.º lugar: troféu e R$ 100,00 

5.º lugar: troféu e R$ 80,00 

 

Premiação geral: M e F 

Para atletas local 

1.º lugar: troféu e R$ 300,00 

2.º lugar: troféu e R$ 200,00 

3.º lugar: troféu e R$ 150,00 

4.º lugar: troféu e R$ 100,00 

5.º lugar: troféu e R$ 80,00 

 

Faixa etária: M e F, será premiado os 3 primeiros de cada faixa etária M e F. 

 

16 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

 

Não haverá premiação em dinheiro nas faixas etárias. 

O kit contém: 

N. º peito 

Brindes 

Camiseta 

 

51 a 60 

61 a 70 

71 a 80 

 



1.º Circuito de Corrida de Rua dos Municípios 2018 – 1.ª Etapa 

Termo de Responsabilidade Individual 

 

Declaro que: 

• 01 - Os dados que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição 

no evento são de minha total responsabilidade e/ou de representante técnico, 

dirigente ou coordenador da equipe. 

• 02 – Estou em perfeito estado de saúde, que me permite estar 

capacitado para a participação neste evento. 

• 03 – Cedo todo o direito de imagem. 

• 04 – Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação e 

traslados. 

• 05 -  Li e estou de acordo com o regulamento do evento. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do atleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


