CORRIDA E CAMINHADA KOLBIANA - ETAPA JANDIRA
KA Produções Artísticas
26/05/2019
Avenida João Balhesteiro, Jandira, SP, Brasil

INFORMAÇÕES GERAIS
PORQUE CORRIDA KOLBIANA?
CONFIRA AQUI
E AGORA CHEGOU A VEZ DE JANDIRA E REGIÃO:
Data: domingo, 26 de Maio de 2019.
Distâncias: 4km e 8km corrida e 4km caminhada
Local: Estação CPTM – Avenida João Balhesteiro – Jandira/SP – Brasil
Horário da largada: 4k e 8K de corrida e 4k caminhada às 7h30
Local de Concentração/Largada/Chegada/Premiação: Estação CPTM
(veja o link de como chegar no evento)
MATÉRIA NA WEBRUN
Confira mais informações e a entrevista com os organizadores da prova na
matéria de Webrun.
CLIQUE AQUI
REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
O atleta somente terá direito a correr no dia da prova se estiver inscrito via
sistema até 17 de maio 2019, preenchido a ficha de inscrição, efetuado o
pagamento e retirado o kit nas datas propostas.
Todo atleta inscrito terá direito:
KIT ESSENCIAL
1 - Número de peito;
2 - Camiseta manga curta;
3 - Chip de cronometragem;
4 – Fruta;
5 – Água;
6 - Medalha de participação.
KIT LUXO
1 - Número de peito;
2 – Camiseta manga curta;
3 - Chip de cronometragem;
4 – Gym Sack Personalizada;
5 - Bandana personalizada;
6 – Fruta;
7 – Água;
8 - Medalha de participação

A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em

função de necessidades ou disponibilidades técnicas e estruturais, bem como
realizar ações promocionais, sem prévio aviso.
RETIRADA DE KIT
Local: Decathlon Alphaville
Alameda Araguaia, 3192 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040

Dia 24.05.2019 das 14h às 21h
Dia 25.05.2019 das 10h as 19h
INSCRIÇÕES
As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site CCK - JANDIRA
Caso ainda haja vagas disponíveis, a organização poderá estender o prazo de
inscrições até o preenchimento das vagas restantes.
Nota: em caso de não realizar o pagamento do boleto no prazo indicado, a
organização poderá anular o pedido de inscrição. Ter completado a ficha de
inscrição online não implica a confirmação da vaga. A vaga estará garantida
exclusivamente através do pagamento total da inscrição dentro do prazo
concedido pelo sistema.
Em atenção ao Estatuto do Idoso, a ORGANIZAÇÃO disponibilizará aos
ATLETAS acima de 60 (sessenta) anos desconto de 50% no valor da
inscrição.
GRUPOS/ASSESSORIAS
Como parte da política de relacionamento da CCK, todas as assessorias e
grupos acima de 10 participantes terão descontos especiais e espaço garantido
no dia da corrida.
Entre em contato com a organização: kolbearteproducoes@gmail.com
Teremos premiação com troféu por equipe/assessoria.
1o , 2o e 3o lugares
KIT ESSENCIAL

KIT LUXO

PERCURSO DE 4K CAMINHADA

PERCURSO DE 4K CORRIDA

PERCURSO DE 8K CORRIDA

PORQUE CORRIDA E CAMINHADA KOLBIANA?
Afinal, por que Corrida Kolbiana?
CATEGORIAS E PREMIAÇÃO
As categorias serão divididas nas seguintes faixas etárias:
Masculino:
16/19 anos;
20/29 anos;
30/39 anos;
40/49 anos;
50/59 anos;
60/69 anos;
70 anos acima
Feminino:
16/19 anos;
20/29 anos;
30/39 anos;
40/49 anos;
50/59 anos;
60 anos acima

Serão premiados com Troféu os participantes colocados nas posições de 1º,
2º, 3º em cada categoria e no pelotão geral, sendo masculino e feminino. Nas
modalidades de 4km e 8km de corrida.
Atleta que for premiado (a) em sua categoria não será premiado no
pelotão geral.

