
V CORRIDA PELA VIDA E CAMINHADA 

CIRCUITO DE CAMINHADAS E MARATONAS SESC 

9a. Etapa da Maratona ACORSJ 
20 de novembro de 2011 

Florianópolis - SC 

 

1. - Local  

Av. Beira Mar Continental - Florianópolis - SC. 

 

2. - Distância  

2.1 - 10Km - 5Km –  

2.2 - Caminhada livre 2.5Km. 

 

3. - Realização 

3.1 - Associação Voluntários da Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão - AVOS; 

3.2 - PMF - Secretaria do Continente; 

3.3 - SESC; 

3.4 - Track And Field  Eventos; 

3.5 - ACAVEM; 

3.2 - ACORSJ. 

 

4. - Patrocínio 

4.1 - Banco do Brasil; 

4.2 - Mar Hotéis. 

 

5. - Apoio 

5.1 – Rádio Band FM  

5.2 -  TVBV 

5.3 – UNISUL; 

5.4 - UNIMED; 

5.5 – CASAN; 

5.6 – Sun Camisetas 

5.7 – Cordilat 

5.8 – Siridoor 

5.9 – Unimed  

5.10 – VirtuaComm 
 

 

6. - Largada 

6.1 - Às 08:30h do dia 20 de novembro de 2011, no final da Beira Mar Continental – 

Bairro Estreito/ Balneário, próximo ao final da Rua Castro Alves. 

 

7. - Categorias válidas para 5Km e 10KM 

7.1 - Masculino 7.2 - Feminino 

16 - 19 anos 16 - 19 anos 

20 - 24 anos 20 - 24 anos 

25 - 99 anos 25 - 99 anos 

30 - 34 anos 30 - 34 anos 

35 - 39 anos 35 - 39 anos 

40 - 44 anos 40 - 44 anos 

45 - 49 anos 45 - 49 anos 

50 - 54 anos 50 - 54 anos 



55 - 59 anos 55 + 

60 + anos  

 

7.2 - Para efeito de  categoria valerá o ano de nascimento; 

7.3 - A idade mínima para a prova aberta será de 16 anos (com autorização dos pais) 

e a máxima será de 60+ anos. 

 

8. - Inscrições On-line  

8.1 - Inscrição On-line: www.trackandfieldeventos.com.br;  

8.2 - E-mail: contato@trackandfieldeventos.com.br;   

8.3 - As inscrições serão aceitas sem prorrogação de prazo até as 17 horas do dia 19 

de novembro de 2011.  

 

9. - Valor das inscrições e Forma de pagamento  

9.1 - O valor será de R$ 20,00  mais 1 Kg de alimento não perecível entregue quando 

da retirada do Kit; 

 

9.2 - Procedimentos para o pagamento com o PagSeguro 

Após preencher o cadastro, você será redirecionado a uma tela onde será iniciado o 

processo de pagamento. Neste processo é permitido pagamento através de TEF 

(transferência eletrônica de fundos), boleto bancário ou cartão de crédito. Escolha a 

forma que for mais conveniente para você. 

 

Após clicar no Botão Pagar com PagSeguro, aparecerá a seguinte tela para ser 

preenchido o seu CEP: 

../../../../Documents%20and%20Settings/PAULO/Configurações%20locais/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/pelavida2010/formpelavida2008.htm
http://www.trackandfieldeventos.com.br/
mailto:contato@trackandfieldeventos.com.br


 

Após preencher o seu CEP, e os dados de endereço que aparecerão após o 

preenchimento dele, você deve clicar em FINALIZAR COMPRA  

Então você será redirecionado para a seguinte página:  

 

Caso você ainda não possua cadastro no pag seguro, você deverá criar a sua conta 

preenchendo o formulário da esquerda (Não Possui cadastro no PagSeguro?) e 

depois clicar em CONTINUAR e ir seguindo o passo a passo. 

Caso você já tenha cadastro no PagSeguro você deverá entrar  com os dados da sua 

conta PagSeguro no formulário da direita (Possui cadastro no PagSeguro?) e clicar 

em ENTRAR. Sua conta será validada e o pagamento confirmado. 

10. -  Retirada do Kit 

10.1 - Dias 19 de novembro de 2011, junto ao SESC do Estreito localizado a Rua 

Santos Saraiva 289 - Estreito, no horário das 09 às 17 horas; 

10.2 - Na composição do Kit poderão ser encontrados camisetas, números, 

pregadeiras, e chip; 

10.3 - Não haverá entrega de Kit no dia do evento. 

 

11. - Premiação 

10Km 

11.1 - Troféus até o 3º lugar geral masculino;  



11.2 - Troféus até o 3º lugar geral feminino; 

11.3 - Medalhas até o 3º lugar em todas as categorias; 

11.4 – Para o primeiro lugar da categoria geral, masculino e feminino será concedido 

um final de semana com direito a acompanhante até o dia 15 de dezembro de 2011, 

ou a partir de abril de 2012, , no “Mar Hotéis”, situado em Canasvieras.  

 

5Km 

11.5 - Troféus até o 3º lugar geral masculino;  

11.6 - Troféus até o 3º lugar geral feminino; 

11.7 - Medalha até o 3º lugar em todas as categorias; 

11.8 – Para o primeiro lugar da categoria geral, masculino e feminino será concedido 

um final de semana com direito a acompanhante até o dia 15 de dezembro de 2011, 

ou a partir de abril de 2012, no “Mar Hotéis”, situado em Canasvieras.  

 

Nota: Haverá medalha de participação para todos os inscritos que completarem a 

prova. 

 

12. - Informações  

12.1 - Fone: 3234 2023, Celular: 9917 8102, 3244 1370, 9917 7477;  

12.2 - Das 09h às 20 horas de segunda a sexta feira. 

 

13. - Disposições Gerais 

13.1 - Poderá ocorrer desclassificação por passagem não apontada, abandono de 

trajeto, correr sem camiseta, atitude anti-desportiva , por determinação médica ou da 

arbitragem; 

13.2 - Haverá unidade móvel de atendimento médico durante a prova; 

13.3- A prova acaba na entrada do portal! Os atletas, não poderão insistir em correr 

dentro do funil sob pena de desclassificação; 

13.4 - É obrigatório o atleta colocar em sua camiseta, o número de forma bem visível e 

na posição certa, evitando que fique invertido. A falta do número de competição 

acarreta desclassificação sumária do participante; 

13.5 - Não haverá premiação para a Caminhada Livre. 

  

Disposições de Ressalva 

Os casos omissos serão resolvidos por inteiro critério da organização da prova, sem 

apelação. 


