Caro(a) Atleta,
O Evento SharkRace vai proporcionar aos participantes uma noite de convívio,
com aquecimento, finalizando com 8km a correr ou 4 Km a caminhar, pela areia
da praia iluminada, no final existindo uma zona de convívio para todos os
Participantes com Dj.
Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para
estarem presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da
prova.
Agradecemos desde já a vossa confiança.
A prova realiza-se no dia 04 de Agosto de 2018 pelas 21:45h, na Praia da Rocha.
A corrida tem uma extensão de 8 km e conta com uma Caminhada de 4 km.
Esta prova tem ainda um MINI CORRIDA para os mais pequenos.

ENTREGA DO KIT DE ATLETA - LOCAL / DATA / HORA
Dia 2 e 3 de Agosto (Quinta e Sexta) - Das 10h00 às 19h00 na Decathlon
Portimão, através da confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após
o pagamento, em caso de recolha do kit do atleta em nome de outro
participante pode ocorrer desde que seja apresentado o comprovativo de
inscrição.

Decathlon Portimão
Rua Adega da Cooperativa Lt 1
8500 420 Portimão

KIT DE PARTICIPANTE

PROGRAMA
17h – Secretariado
21h – Animação
21h15 - Corrida Mini Shark Race
21h45 - Corrida 8km
22h – Caminhada 4km
23:00h - Entrega dos Prémios

MAPA

LOCAIS DOS ABASTECIMENTOS
A organização montará 1 posto de abastecimento que incluirá o fornecimento
de bebida, e estará colocado no ponto de retorno da Corrida de 8Km.

PRÉMIOS
Todos os atletas que cortem a meta de cada uma das provas irão receber água e
fruta.
Todos os atletas receberão um Saco com T-shirt sublimada e Lanterna.
No site do evento também terão disponível para download um diploma de
participação eletrónico os atletas dos 8km.

PRÉMIOS GERAL MASCULINO/ FEMININO 3 PRIMEIROS CLASSIFICADOS

APOIOS

ORGANIZAÇÃO

