
Nome:  : Corrida Desafio do Conde  

 

Dia: 10/Novembro/2019 

Local: Orleans – SC 

Horário: 09h00 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 10/11/2019 
 
 
Descrição: 

A corrida “Desafio do Conde”  faz parte do “Circuito Lions Clube de Orleans”  de caráter 
beneficente e tem por objetivo difundir a prática do esporte, contribuindo para a melhora da 
saúde física e mental, na qualidade de vida e no bem estar da sociedade.   

O percurso será realizado por amantes da corrida de rua, sendo o participante  
profissional ou amador.  O evento contará com as seguintes modalidades: Caminhada 5 km e 
Corrida de 5 km / 10 km / 15 km.  Na chegada os participantes serão recepcionados com uma  
mesa de frutas, sucos e água. 

 
Inscrições:  Caminhada 

Lote único no valor de R$ 40,00 

 

Inscrições:  Corrida 

1º. Lote:  Até dia 20/09/19:   R$ 50,00 

2º. Lote:  Até dia 11/10/19:    R$ 60,00 

3º. Lote:     Até dia 04/11/19                       R$ 75,00 

 

As inscrições são limitada a 1.000 atletas por etapa.  

A idade mínima autorizada para a participação é: 

Caminhada:  8 anos (acompanhada pelos pais ou responsáveis).  

Corrida de 5 km e 10km: 15 anos (devidamente autorizados pelos responsáveis). 

Corrida de 15 km: 17 anos (devidamente autorizados pelos responsáveis).  

 

Kit inclui: 

Camiseta (para os inscritos confirmados até o dia 04/11/19); 

Medalha de participação; 

Chip para cronometragem digital; 

Seguro; 

Hidratação e frutas; 

Brindes de patrocinadores;  

Troféu para os 3 primeiros atletas da corrida de cada categoria masculino e feminino  

                                  1° colocado masculino/feminino  

                                  2° colocado masculino/feminino  

                                  3° colocado masculino/feminino  

 

Opcional: 



 

Entrega dos kits: 

Das 07h00 às 08h30 – Local: PROART    

 

Percurso: 

 5/10/15 Km  

 

Saída: PROART 

1º ponto de apoio –1,5Km  

2º ponto de apoio –2,5km 

3° ponto de apoio –5,0km 

4°ponto de apoio – 6,5km 

5°ponto de apoio – 7,5km 

Chegada: PROART 

 

Importante: 

 Obrigatório o uso de camisa do evento.  

 Para a caminhada os menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um 

responsável. 

 Para a corrida os menores de 18 anos deverão ter autorização dos pais e responsáveis.   

 

Almoço:   

Será servido almoço por R$ 20,00 (Vinte Reais) não incluso na inscrição.  

 

Hotel parceiro: 

Real NOB Hotel 

Fone: (48) 3466-4455 

Whatsapp: (48) 9669-4625 

E-mail: reservas@realnobhotel.com.br 

 

Realização: Lions Clube de Orleans  
 
Parceiros: Real NOB Hotel, PROART , ACIO, LEO Clube de Orleans, Lions Clube Princesas do 
Conde, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Orleans. 
 

 

 

 

 

 


