
 

 

Sobre o evento: 

O horário de largada da corrida será às 08h00 na Ponte Estaiada em Hortolândia, com 

qualquer condição climática. O horário de largada da corrida ficará sujeita às alterações 

em razão da quantidade de inscritos e de eventuais problemas de ordem externa, tais 

como, tráfego intenso, falhas de comunicação ou suspensão no fornecimento de energia. 

A corrida será disputada na distância de 7km corrida e 4km caminhada. Percurso Rua. 

José João da Silva ao lado da Empresa Magneti Marelli. 

A duração da prova será no máximo de 02:00 horas. 

Esta corrida é organizada pela Fast Runners Sport de Hortolândia e pela a equipe de 

corrida Fast Runners de Hortolândia SP. 

A corrida será disputada nas categorias individual masculino e feminino.  

Premiação na Geral: 

 1° ao 5°  Masculino e Feminino / Troféu. 

Premiação por Categoria idade: 

1° ao 3° Masculino e Feminino / Troféu. 

16 a 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 



40 a 44 

45 a 49 

50 a 54 

55 a 59 

60 a 64 

65 a 69 

70 acima. 

Premiação para as 5 maiores equipes / Troféu. 

*Não haverá dupla premiação* 

Inscrições 

O valor da inscrição paga por atleta será: 

Corrida 7km - R$ 60,00 

Caminhada 4km - R$ 60,00 

Melhor idade a partir de 60 anos tem desconto de 50%.   

 A cada 10 inscritos da mesma equipe, decima primeira inscrição será cortesia. 

Entrar em contato pelo e-mail: fastrunners@bol.com.br e solicitar a planilha de 

inscrições. 

Ou pelo telefone (19) 98861-0191 A.C / Antonio Rosa 

 

Poderão participar da corrida o (a) competidor (a), aqui denominado (a) atleta, que se 

inscrever na corrida, realizar o pagamento do valor correspondente à inscrição no prazo 

determinado e expressar concordância com as normas deste Regulamento. 

As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet, no site www.speedcrono.com.br. 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada 

no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o (a) atleta aceito todos os termos do 

regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no evento. 

As inscrições serão encerradas 07 (sete) dias antes da data marcada para a realização da 

corrida, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico definido para 

corrida. 

A empresa organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos 

ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 

Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-

line ou na ficha de inscrição. Os atletas concordam que o e-mail será o meio de 



comunicação utilizado pela empresa organizadora para repassar informações e 

atualizações referentes à corrida. 

Entrega de kit  

A entrega do kit será realizada somente em local, data e horário definidos pela 

organização através do site www.speedcrono.com.br. 

Importante: Não será  permitida a entrega do kit no dia da prova ou após o evento, 

exceto para os atletas que residem nas seguintes cidades: Araras, Campo Limpo 

Paulista, Corderópolis, Indaiatuba, Itu, Jaguariuna, Jundiaí, Limeira, Louveira, 

Piracicaba, Salto, São Paulo, Sorocaba. 

O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante apresentação do 

documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e documento 

oficial com foto, ou foto do documento no celular. 

O Kit básico de corrida será composto por um número de peito, chip de cronometragem, 

alfinetes, camiseta de poliamida, e medalha (pós-prova). 

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número 

de peito. 

Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos itens que compõe o kit, 

após sua retirada. 

O tamanho das camisetas está sujeita à alteração, de acordo com a disponibilidade. 

Parágrafo único. O (a) atleta não poderá alegar impossibilidade de participar da corrida, 

caso não tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. 

O (a) atleta está autorizado a correr com sua própria camiseta.  

 

Modalidade: CORRIDA 7KM | CAMINHADA 4KM 

Organização: Fast Runners Sport 

Cronometragem: www.speedcrono.com.br 

Informações Úteis 

Domingo, 27 de Setembro de 2020. 

8:00hs. Ponte Estaida Hortolândia 

 

http://www.speedcrono.com.br/
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