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Corrida de rua em São José dos Campos está com
inscrições abertas
A 5ª Corrida Super 5K está programada para o dia 21 de maio
Jogando Juntos, 05 de Abril de 2017 às 11h20. Atualizado em 05 de Abril de 2017 às 18h01.
Valtencir Vicente

Atletas durante a 'Corrida Super 5Km' no último ano em São José
Divulgação

As inscrições para a 5ª Corrida Super 5k continuam abertas. A prova está programada para o dia 21 de maio, na
região central de São José dos Campos.
O primeiro lote com desconto para a 5ª Corrida Super 5k, seguem até o próximo dia 10. As inscrições podem ser
feitas individuais e também por equipes, grupos, assessorias e academias com dez ou mais participantes que terão
como brinde bandanas personalizadas para os participantes.
A prova acontece dia 21 de maio, em São José dos Campos (SP), na Avenida Senador Teotônio Vilela, conhecida
como Avenida Fundo do Vale, região central da cidade. As inscrições podem ser realizadas pelo
site www.hleventos.com.
“As equipes que inscreverem dez ou mais participantes terão como brinde para cada inscrito uma bandana
personalizada. É mais uma forma de incentivar os grupos a participarem do evento”, comentou Luiz Lobo, da HL
Eventos Esportivos organizadora do evento. Para a confecção das bandanas os responsáveis terão que enviar a
logomarca da equipe até o dia 28 de abril, conforme regulamento.
A Corrida Super 5k, terá as provas de corrida 5km e caminhada 4km, com largada às 7h30 e supervisão da
Federação Paulista de Atletisto (FPA). Os inscritos terão direito a um kit composto por uma camiseta manga curta
de poliamida, gym sac, número de peito que identifica o atleta inscrito, chip de cronometragem (exceto para os
inscritos na caminhada), alfinete e possíveis brindes.
Os atletas também terão a opção de adquirir no ato da inscrição, outros itens opcionais como: camisetas de manga
comprida, saia ou mochila, conforme custo determinado no regulamento.

