3ª CORRIDA DA REPÚBLICA
5 OUTUBRO 2016
Rio Tinto

INFO Nº 13 15/16

10 HORAS

A EventSport e a Junta de Freguesia de Rio Tinto organizam a 3ª edição da Corrida da República que
tem a finalidade de estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde e
qualidade de vida. Realiza-se no dia 5 de Outubro de 2016, com início às 10h00, uma Corrida de 10
Km e uma Caminhada de 5 Km que se pretende que seja uma verdadeira festa dos amantes do
desporto. É uma corrida citadina que tem como percurso a chamada Avenida da Conduta.

INSCRIÇÕES

A inscrição na 2ª Corrida da República poderá ser feita pela internet em www.eventsport.pt
ou em www.corridadarepublica2015.admeus.net Poderá optar por fazer a inscrição em papel e
pagar em numerário num dos seguintes locais:
Eventsport - Rua António Correia de Carvalho, N.º 88, Loja 36, 4400-023 Vila Nova de Gaia

Junta de Freguesia de Rio Tinto: Urbanização Mãos à Obra Lote 6, 4435-318 Rio Tinto, Porto

As inscrições poderão ainda ser feitas no dia de levantamento dos kits, caso não tenha sido
atingido o número limite de participantes estipulados pela organização. Neste caso, as

As inscrições online na Corrida e Caminhada terminam no dia 4 de Outubro de 2015 às 0h00. A
partir desta hora só serão aceites inscrições no local do levantamento dos kits (caso ainda não se
tenha atingido o limite de inscrições).

LEVANTAMENTO DE KITS E DORSAIS

2016.

Data: 4 de Outubro de 2016 das 10h00 às 22h00.
Coordenadas GPS : : 41.1750062, -8.5652953
Data: 4 Outubro das 10h00 ás 23h00

PRÉMIOS

Todos os participantes da Corrida de 10 Km que cruzem a linha de chegada de forma legal e que
estejam regularmente inscritos, receberão uma medalha de participação.
Os prémios individuais (Troféus) são atribuídos aos 3 primeiros classificados de cada escalão,
Seniores M/F, VET 35 M/F, VET 40 M/F, VET 45 M/F, VET 50 M/F, VET 55 M/F, VET 60 M/F.
Troféu para as 3 melhores equipas.
Troféu para a equipa mais numerosa.
Mais informações em www.eventsport.pt
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