DICAS DE PARTICIPAÇÃO
CIRCUITO RIOS E RUAS
ETAPA CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO

DADOS DO EVENTO
DATA DA PROVA: 01 de Outubro de 2017
LOCAL DA LARGADA: Vale do Anhangabaú
HORÁRIO DA LARGADA: 7h00 (CORRIDA–5K e 10K)
7h05 (CAMINHADA/PASSEIO 4K e 3K)

RETIRADA DE KITS
DATA PARA RETIRADA: 29 (sexta) e 30 (sábado) de Outubro de 2017
HORÁRIO PARA RETIRADA: Sexta das 10h00 às 19h00 e Sábado das 9h30 às 17h30
LOCAL PARA RETIRADA: Loja Velocità – Av. Pavão, 342 - Moema
Atenção: Não faremos entrega de kits no dia do evento.

IMPORTANTE
Leve impresso o e-mail com o comprovante de inscrição, juntamente com um documento de
identiﬁcação original com foto. Se preferir, basta apresentar seu celular ou tablet com o e-mail de
conﬁrmação, mas também esteja em posse de um documento de identiﬁcação original com foto.

COMO CHEGAR – VALE DO ANHANGABAÚ EM SÃO PAULO
DE ÔNIBUS: Descer no Terminal Bandeira
Consultar site da SPTRANS para saber as linhas e horários de ônibus disponíveis.
DE METRÔ: Estação Anhangabaú da Linha 3 - Vermelha do Metrô.
O metrô estará disponível a partir das 4h40, segundo o site do Metrô.
ESTACIONAMENTO: O local não dispõe de estacionamento.

GUARDA-VOLUMES
Haverá guarda-volumes à sua disposição.
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HIDRATAÇÃO
A prova contará com 05 (cinco) pontos de hidratação no percurso e 01 (um) no pós-prova a
disposição dos atletas, sendo 02 (dois) para a Corrida 5K, 05 (cinco) para a Corrida 10K, e 01 (um)
para Caminhada-Passeio 3K e 4K.

PREMIAÇÃO
Todos os atletas que concluírem a prova ganharão medalha de participação.
Os três primeiros colocados das Corridas 5 e 10K, masculino e feminino, que cruzarem a linha de
chegada receberão troféu.

Observação: Receberão a premiação apenas atletas que cumprirem o percurso regularmente.

EXPOSIÇÃO CULTURAL
MINI MOSTRA RIOS E RUAS (Itinerante)
Localizada na arena do evento no Vale do Anhangabaú, o atleta e seu convidado poderão ter acesso
a Exposição Cultural Mostra Rios e Ruas itinerante. A proposta do projeto é associado à prática
esportiva e o bem-estar, apresenta os rios e nascentes escondidas, invisíveis sob o concreto urbano e
localiza por onde correm ou corriam os rios sob o asfalto das ruas de São Paulo.

ESPAÇO CAIXA

(TENDA EXCLUSIVA DO PATROCINADOR)

Os atletas inscritos no evento através do código promocional da Caixa terão acesso a área de
relacionamento exclusiva do patrocinador na arena do evento.
Para acessar o espaço é necessário estar portando a pulseira azul no punho direito.

Importante: A pulseira azul deverá ser retirada no ato da retirada do kit.

DICAS
- Procure chegar com pelo menos uma hora de antecedência.
- Conﬁrme com antecedência o percurso da prova.
- Para os participantes da CORRIDA, é obrigatório o uso do número de peito e
chip de cronometragem, para o Passeio (caminhada) apenas o número de peito.
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