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4º CIRCUITO POPULAR DE DE CORRIDA DE RUA DO GRANDE ABC 

REGULAMENTO 

1- O 4º Circuito Popular de  Corrida de Rua do Grande ABC será realizado  em 
sete etapas, com qualquer  condição climática nas  distâncias  de  10 quilômetros 
(corrida) e 5 quilômetros (corrida e  caminhada). 

 

2- Em todas as  etapas   as  largadas serão  às 8h, nas seguintes cidades: 

1ª  ETAPA –   05/06/2016 –  RIBEIRÃO PIRES 

2ª  ETAPA –  26/6/2016 – RIO GRANDE DA SERRA 

3ª ETAPA –  17/7/2016 – SÃO CAETANO 

4ª  ETAPA – 21/8/2016 –  DIADEMA 

5ª  ETAPA – 11/9/2016 – SÃO BERNARDO 

6ª ETAPA –  6/11/2016 – MAUÁ 

7ª  ETAPA –  4/12/2016 –  SANTO ANDRÉ 

PREMIAÇÃO 

Os participantes do Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC serão 
premiados em cada etapa com troféus, do primeiro ao quinto colocados, masculino e  
feminino, no  geral, mais  pontuação  final, pela qual será declarado o  vencedor  do 
circuito (por  categoria)  quem  obtiver  o maior número de pontos somados  nas  sete  
etapas, sendo essa  pontuação  inversamente proporcional à classificação (de 200 
pontos   a    um ponto). As categorias  serão  divididas de cinco em cinco anos, até 70 
anos (conforme  norma da CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo)  e será 
premiado no final somente  o  campeão, com troféu  alusivo ao evento, definido pela 
soma de pontos nas sete etapas em cada  categoria. Não haverá premiação especial 
para corrida de 5 quilômetros. 

3- Todos os participantes receberão, em cada etapa, medalhas e camisetas ao 
concluírem o percurso. 

 

4- INSCRIÇÕES 

Para se inscrever, o atleta deverá recolher, via site  (www.parreirassports.com.br), ou 
www.ativo.com taxa de R$ 60 por etapa. Ou, se optar, R$ 360 pelas sete etapas. Ou 
via  depósito bancáriono Banco Bradesco (237) 



Agência  – 3398-7 

Conta-Corrente – 203.517-0 

Favorecido – Diário do Grande ABC S/A 

NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES DE  CAIXA  ELETRÔNICO 

 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, ou 
ainda elevar ou limitar o  número de  inscrições sem  aviso prévio. 

 

5- Os kits de corrida poderão ser retirados no dia anterior à  prova nos seguintes 
locais,  conforme  etapas: Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, no  Atrium 
Shopping; Diadema, Shopping Praça da Moça. São Bernardo, Shopping Metrópole; 
Santo André, Grand Plaza Shopping. No local e no dia  da prova, em cada  etapa, das 
6h  às  7h30, ou em local  prédeterminado pela organização, com aviso prévio. 
Quando a retirada acontecer  em shoppings, o  horário será  das 10h às 18h.  

 

6- O uso do chip e número será obrigatório nas corridas de 10 quilômetros e 5 
quilômetros, bem como  o  uso  do número  na  caminhada. Em todas  etapas haverá  
tapete no percurso para  a  prova de 10 quilômetros. A não passagem pelo tapete 
acarreta a desclassificação do atleta. Os números terão cores diferenciadas para cada 
distância. 

 

7- A retirada do kit  pré-prova só será permitida com  apresentação de documento 
oficial e com foto, acompanhado do comprovante de pagamento original (não 
aceitaremos depósitos feitos em caixas eletrônicos). Para  a entrega  do kit pós-prova, 
será necessário o cale kit, anexado ao número de peito original. 

 

8- A idade mínima de participação   será  de  18 anos nos  10 quilômetros. E 16 
anos, com autorização de  um  responsável, na corrida de 5 quilômetros. Conforme 
norma  da CBAt. 

 

9- Não será permitida a substituição do chip. O atleta que passar seu chip para 
outro  estará  passível de desclassificação. 

 

10-  A organização do Circuito Popular de Corrida de Rua, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores não se responsabilizarão por prejuízos   ou 
danos   a terceiros causados  pelos atletas inscritos. 

11‐  Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Técnica. 

  



 
* Como se inscrever*  
Preencha esta ficha e recolha a taxa no valor de R$ 80, para cada etapa, ou R$ 480 
para as sete etapas (até  o encerramento das inscrições da primeira etapa). 
 
 


