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Município de 

São Ludgero 

Secretaria da Educação, Cultura e 

Esporte 

 

 

LOCAL, DATA E HORÁRIO 

A 3ª Corrida Rústica Aniversário de São Ludgero será realizada no domingo, dia 15 de junho de 2014 no Ginásio Lino 

Philippi, na Rua Luciano Bianco – Centro - São Ludgero/SC. A largada está prevista para as 9h30min. O percurso será de 5 

km. A largada será no interior do munícipio, sendo que o ônibus que levará os atletas para a largada sairá às 9hs. 
  

CATEGORIAS 

A prova será disputada nas seguintes categorias e faixas etárias: 

Geral e Local: os 3 primeiros de cada sexo. 

Masculina: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 e mais de 70 anos; 

Feminina: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 e mais de 55 anos; 

Para efeito de faixa etária será considerado o ano de nascimento do atleta.  

Haverá prova infantil às 9hs, com inscrições grátis (3 categorias: até 8 anos, 9 a 12 anos e, 13/14 anos). Troféu para o 1º 

lugar de cada categoria e medalha de participação para os outros atletas. 

 

PREMIAÇÃO 

Troféu para os 3 primeiros colocados na Geral. 

Troféu para os 3 primeiros colocados LOCAL (Moradores de São Ludgero). 

Troféu para os 3 primeiros colocados em cada Faixa Etária. 

Troféu para as 3 Equipes/Assessorias com mais participantes. 

Medalha de Participação para todos que completarem a prova. 

 

INSCRIÇÕES 

Inscrições até quinta-feira dia 12 de junho, através do site www.focoradical.com.br. O valor da inscrição é de R$ 20,00 + 

taxa site. Os atletas inscritos no Ranking já estão automaticamente inscritos. 
 

RETIRADA DE KIT 

O Kit será composto de uma Camiseta Especial do evento, Nº de Peito, e possíveis brindes. O Kit será entregue no dia e 

local do evento.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela organização, sem apelação. Prova válida pela 3ª Etapa do 26º Ranking Cortuba 

2014, Circuito de Corridas de Rua “Pedro Vieira Prudêncio”. Ao se inscrever na prova o atleta assume que concorda com 

este regulamento e declara que se encontra em perfeito estado de saúde e apto para participar do evento, isentando os 

organizadores, patrocinadores e demais entidades que apoiam este evento de qualquer responsabilidade sobre eventuais 

problemas de saúde, danos físicos, clínicos e acidentes que venha a sofrer durante sua participação na prova. 

Informações Luís Antônio: campeiro@hotmail.com I48I 9952-0255. 
 


