
MEIA NOITE RUN – 2019 

 

O que é?                                                                                                                                                                 

Corrida Online, de onde você quiser em grupo. 

Quantas pessoas deve ter meu grupo?                                                                                           

Os grupos são compostos por  5 integrantes. 

Quais as modalidades?                                                                                                                                 

Corrida de  5km – 10km – 15km – 21km. 

Haverá  categorias?                                                                                                                                     

Sim! Masculino – Feminino – Mista. 

Quantos homens ou mulheres é preciso ter na equipe para ser 

considerada mista? Apenas um. 

Cada integrante do grupo pode correr uma distância?                                                            

Não! A equipe deve escolher a distância desejada e os cinco integrantes correrão juntos a 

mesma distância escolhida. 

O que vem no kit?                                                                                                                             
No kit Básico:  Medalha e Número de peito. 

No Kit Vip: Medalha, Número de peito, Camisa e Sacochila. 

Como será entregue o kit?                                                                                                                            

O kit será enviado via correio, para o responsável pela equipe, o kit de toda equipe será 

enviado para um responsável. 

Haverá premiação? Sim! Troféu para a primeira equipe de cada 

categoria;                                                                                                                               

5km - Masculino – Feminino – Misto                                                                                                          

10km - Masculino – Feminino – Misto                                                                                               

15km - Masculino – Feminino – Misto                                                                                                      

21km - Masculino – Feminino - Misto 

Como será a validação do tempo?                                                                                            

A equipe deverá percorrer a distância escolhida, cada integrante deverá correr com 

aplicativo no celular, após a realização da prova enviar link do aplicativo para avaliação 

da nossa equipe, o tempo de todos os integrantes será somado e teremos o tempo de 

prova. 

Eu posso correr em uma cidade e meu amigo correr em outra?                                     

Não! A corrida é em equipe. 



Tem horário de largada?                                                                                                     

Sim! Os grupos devem sair para correr a meia noite, caso contrario os tempos não 

serão validados e a equipe será desclassificada. 

Onde faço minha inscrição? Pelo site:   

https://www.personew.com/meia-noite-run 

Onde encontro o regulamento?  

https://www.personew.com/meia-noite-run 

 

Cada integrante do grupo faz sua inscrição? Não! Apenas um integrante faz a 

inscrição e se torna responsável pelos dados fornecidos, pagamento e pela equipe. 

Qual a data da prova?                                                                                                                 

A prova poderá ser realizada em qualquer um dos dias entre 11 a 18 de agosto de 

2019. 

Se eu tiver mais duvidas como faço?                                                                                   
Basta enviar  Whatssap: 16 99464-1439 
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