
2ª CORRIDA DE ANIVERSÁRIO
DESAFIO DE EQUIPES CORRIDÃO

1 – OBJETIVO

1.1 – O Desafio de Equipes Corridão tem por objetivo o congraçamento entre todas as equipes de
corredores de Barbacena-MG e da região, em uma competição saudável e divertida, estimulando o
trabalho em equipe, o desenvolvimento do espírito esportivo e a união dos corredores.

2 – PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão participar do Desafio de Equipes Corridão qualquer atleta devidamente inscrito na 1ª
Corrida de Aniversário do Corridão que acontecerá no dia 29 de Outubro de 2017 e  indicar a
equipe no ato da inscrição.

2.2 – Não existe restrição para a participação da equipe,  podendo ser composta por Grupos de
Corredores,  Associações de Corredores,  Assessorias Esportivas,  amigos de trabalhos, amigos de
faculdade, entre outros.

3 – Participação

3.1 – Cada atleta poderá se inscrever e representar apenas uma equipe. Caso o atleta aponte mais de
uma equipe no campo destinado no ato da inscrição, será aceita somente primeira equipe nominada.

3.2 – Não há limite de participantes por equipes.

4 – Premiação

4.1  –  Haverá  uma premiação especial  para  a  equipe  campeã das  categorias  Masculinas  e  uma
premiação especial para a equipe campeã das categorias Femininas.
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5.2 – A Equipe Campeã Masculina fará jus a 1 (um) Troféu Personalizado com o nome da Equipe
campeã e os nomes dos atletas participantes. A Equipe Campeã Masculina ainda ganhará 10 (dez)
cortesias para a Corrida de Aniversário do Corridão do ano de 2018.

5.3 – A Equipe Campeã Feminina fará jus a 1 (um) Troféu Personalizado com o nome da Equipe
campeã e os nomes dos atletas participantes. A Equipe Campeã Feminina ainda ganhará 10 (dez)
cortesias para a Corrida de Aniversário do Corridão do ano de 2018.

5 – Pontuação

5.1 – Será declarada campeã a equipe que atingir  o maior número de pontos de acordo com a
seguinte tabela:
Classificação GERAL

Posição Pontos somados à Equipe

1º Colocado 10

2º Colocado 9

3º Colocado 8

4º Colocado 7

5º Colocado 6

Classificação por faixa etária:

Posição Pontos somados à Equipe

1º Colocado 5

2º Colocado 4

3º Colocado 3

5.2 – Em caso de empate, será declarada campeã a equipe que contiver o atleta mais bem colocado
na classificação geral.
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5.2.1 – Persistindo o empate,  será declarada campeã a equipe que contiver o maior número de
primeiros colocados nas faixas etárias,  em caso de persistência do empate,  será considerado os
segundos e terceiros colocados.

Barbacena-MG, 20 de Agosto de 2017.
 Equipe Organizadora
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