NAZA RUNNERS
EQUIPE DE CORRIDA E CAMINHADA DE NAZARENO/MG
CONTATOS GERAIS:
FACEBOOK: NAZA RUNNERS
INSTAGRAM: @NAZA.RUNNERS
E-MAIL: NAZA.RUNNERS20@GMAIL.COM

REGULARMENTO ESPECÍFICO PARA
“ CORRIDA VIRTUAL NAZA RUNNERS – Edição: TODOS PELA APAAN “

OBJETIVO:
O Evento tem como a sua principal função:
Está arrecadando fundos e doações para a Instituição da APAAN ( Associação
Protetora dos Animais Abandonados de Nazareno) que necessitam lidar com as
despesas em seus animais e local de abrigo.

PERIODO DE INSCRIÇÕES:
As inscrições terão o devido inicio de suas inscrições a partir do dia: 24 de Agosto até
5 de Setembro de 2020.
No site da Corridão.
Tendo como adotado, um sistema de lotes em seu número de atletas inscritos, ate o
momento serão 120 vagas , podendo até aumentar as vagas com os pedidos extras
quando esgotado dentro do prazo acima.
MODALIDADES:
•
•
•

Caminhada: até 5km (sem classificação)
Corrida: de 5km e 8km (Faixa etária até 5° lugar)
Equipe participante com maior número de inscritos. (Faixa Geral)

KIT DA CORRIDA VIRTUAL:
•
•

Medalha da Corrida virtual Naza Runners – Ed. Todos pela APAAN
Troféu simbólico para as equipes de corrida vencedoras ao número de
inscrições.
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PERIODO DE RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO:
A partir do dia 6 de Setembro (Domingo), as 0h até o próximo dia 12 de Setembro de
2020 (Sábado), as 23h:59. Serão as datas para os atletas participantes disputarem.
Favor enviarem seus resultados da atividade nos seus aplicativos de Corrida e
caminhada (Strava, Nike running, Adidas running, Endomondo, Relive , entre outros
apps ...) , seja por foto ou print.
Poderá até se estender o período da atividade em casos de clima chuvoso em até
uma semana. Com aviso especifico nas redes sociais.
Resultados divulgados apenas no dia 13 de Setembro de 2020. Num horário a parte.
Serão desclassificados aqueles que :
•
•
•
•

Não enviarem seus resultados da atividade nos seus aplicativos de Corrida e
caminhada .
Enviar fora do prazo determinado.
Correr acima ou abaixo da distancia na qual se inscreveu.
Quebrar a sua marca na qual está percorrendo e enviar o resultado mesmo
assim.

RETIRADA DOS KITS:
A partir do dia 13 de Setembro:
•
•

Para os moradores de Nazareno: serão avisados por redes sociais. Sobre local
e horário de retirada.
Para os participantes e atletas da região: também serão notificados sobre os
locais designados.
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OBS ESPECIAL:
Na entrega das medalhas e troféus, um representante de cada equipe de corrida e
caminhada participante poderá mandar a doação para ajudar a APAAN para o ponto
específico na cidade de Nazareno (como notificado) .
Como um breve gesto de apoio para ajudar o abrigo de cães da cidade. Seja por meio
de : Rações, produtos higiênicos e de saúde para os pets.

Desde já agradecemos a sua participação neste evento virtual de corrida ,
dessa forma está dando uma nova oportunidade em ajudar os animais
necessitados da APAAN.
Por isso: pratica, corra , caminha, se divirta e ainda faça ainda mais o bem ...
Que Deus vos abençoe !!!

São os votos da Equipe Naza Runners e a da Equipe da APAAN

