Regulamento 4º Desafio das Pontes.
A corrida Desafio das Pontes é um evento para promover a saúde e o bem estar, através de uma
LONGÃO de rua com o percurso pela orla marítima de nossa cidade, do oeste para o leste. A
largada acontece na Ponte do rio Ceará (Barra do Ceará), segue pela Av. Leste-Oeste, Av.
Historiador Raimundo Girão, Av. Beira Mar, Av. Abolição e Av. Dioguinho em direção a ponte de
Sabiaguaba (rio Cocó), tendo uma distância percorrida de 24 km. Em março de 2015 será a 4ª
edição do DESAFIO DAS PONTES.
1. O EVENTO
Data do IIII Desafio das Pontes: 01/03/15 (Domingo)
Local da Concentração: Ponte da Barra do Ceará. Horário de Largada: 06h10min
Distância aproximada: 25 KM.
Pontos de Água: A cada 5 KM, totalizando 5 Postos de água ao longo do percurso.
Organização: Newton Ventura de Vasconcelos Junior 86664658 / 99016915 e DEUS.
2. INSCRIÇÃO:
Pelo site www.caprius.com.br , na loja Caprius Caprius Sport Adventure – A Loja dos Corredores
(Av. Senador Virgílio Távora, 1461 / Lj. 02). Fones: 3224.7952/8776.0397.) ou Newton Ventura
86664658 / 99016915. Vagas: limitadas somente 400 guerreiros ou guerreiras. Valor: R$ 46,00
presencial e se for através da internet taxa de comodidade.
Não haverá, em hipótese alguma, devolução de valores referentes à inscrição.
Novamente para o IIII Desafio das Pontes é que todos os atletas, devidamente inscritos,
estarão coberto pelo seguro atleta.
3. KIT DO ATLETA
Camisa do Evento de 100% poliamida (Tamanho Único). Pulseira de identificação (Uso
obrigatório para receber a medalha) Brindes promocionais (a confirmar). Entrega do Kit: Local e
data a confirmar.
Importante: Não haverá entrega de Kits no dia da corrida.
4. TEMPO DE PROVA
A Prova terá a duração máxima de 4h e todos os atletas receberão uma linda medalha de
participação. Após esse horário, a prova será encerrada. Os atletas que não concluírem a prova
dentro do tempo estabelecido não receberão medalhas de participação.

--EM DEUS NÓS CONFIAMOS—

