
Regulamento 

2° Desafio Run Confiança – 2022 
Corrida de Rua com vagas limitadas 

 
1. Organização, Data, Horário e Objetivo do Evento.  

*O circuito de Corrida é aberto para ambos os sexos maiores de 18 (Dezoito) 
anos completos até o dia da competição.  

*O atleta menor de idade deverá ter sua ficha de inscrição assinada pelo pai ou 
responsável.  

*A corrida tem por finalidade promover e proporcionar lazer e esporte para 
aqueles que buscam superação e desafio na pratica esportiva.  

*O evento será realizado no dia 11 de Setembro de 2022 -  Domingo  

*06h30hs – Concentração dos Participantes: (https://maps.google.com/?q=-

16.727610,-49.211456) 
  

Data: 11/09/2022; 

Percurso: 5 e 10 km; 

Largada Pontualmente: 07:30 horas; 

Início das Inscrições: 01/07/2022 e Término:  20/08/2022; 

Endereço: Rua Cristobal Garcia Álvarez Qd. 30 Lt 15 Pq.Trindade 1,Ap.De 
Goiânia-Go  

01.  Aparecida de Goiânia-GO  

02.  Inscrição: www.sistime.com.br /Valor - R$ 90,00 (noventa reais)  

03. Premiação com troféus para 1°ao 3° colocado no geral em ambos os sexos.  

04. O atleta será premiado apenas na classificação geral masculino e feminino. 

05. Não haverá premiação em Dinheiro  

06. Receberão medalhas TODOS que completar a prova.  

07. A data base para cálculo das categorias é a idade completa em 31/12/2021.  

08. Desconto de 50% sobre o valor da inscrição pessoas com idade de 60 anos 
acima de acordo a Lei N. 10.741/3, de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso  
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09. Ao fazer a inscrição o atleta declara que está apto para competição isentando 
o organizador e patrocinadores de qualquer problema de saúde e dano material 
durante a realização da prova e depois. 
 
10. O kit será entregue a partir do dia 08 e 09/09 das 08 às 18 horas na Rua 
Cristobal Garcia Álvarez Qd. 30 Lt 15 Parque Trindade 1, Aparecida de 
Goiânia-Go. 
 
11. A prova será marcada manual sem chip. 

 

Organização: 

Centro Automotivo Confiança 

Pastor Junior 

Contato: (062) 99106-0471 

 

  

  


