


O PROJETO 

 
A corrida Double Run é uma corrida diferenciada e é assim chamada porque é executada em 2 
etapas. 
 
É uma corrida de rua de 10 k. considerando 2 períodos por etapa com um intervalo de 30 
minutos entre elas.  
 
Depois da largada, chega-se a um ponto estratégico onde os participantes aguardam 30 
minutos tendo em seguida uma nova largada para chegada (final) em outro ponto do percurso. 
Somando os tempos teremos a classificação final dos atletas. 

 



FORMATO DO EVENTO 

ETAPAS: 3 (em cidades a serem escolhidas pelos  patrocinadores ou pela organização) 

A largada acontecerá às 8h00, em qualquer condição climática, as provas terão percurso de 10K de acordo com o 
formato da corrida e serão monitoradas por chip eletrônico. 
O número de participantes será controlado em limite considerado seguro para liderança e monitoramento em 
percurso. Os inscritos receberão todas as instruções através de regulamento da organização baseado no da 
modalidade. 
 
 

PERCURSO 
10K 

LARGADA 
8h00 

TODAS AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS 

1.000 ATLETAS 
POR ETAPA 



INFORMAÇÕES GERAIS 
 
PÚBLICO ALVO 
O projeto contempla atletas e simpatizantes da modalidade de 18 a 80 anos de idade ou seja 
adolescentes, adultos e idosos, masculino e feminino 
 
ARENA DE LARGADA E PREMIAÇÃO 
Os atletas deverão se concentrar em um local com toda a infra estrutura como tendas de guarda 
volumes, informações, hidratação, banheiros, ambulância, som e reforço alimentar 
 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas através do site do evento 
 
ENTREGA DOS KITS 
A entrega dos kits pode ser feita em pontos estratégicos determinados pelo patrocinador ou pela 
organização do evento  



Os apoiadores e patrocinadores do evento terão direito a exposição de marca no kit de participação! 

GYM BAG 

KITS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Ao se inscrever o participante estará ativando o acesso e uso da infraestrutura de apoio no evento, além de garantir 
o kit de participação que será uma camiseta, uma mochila de nylon, medalha e outros brindes que podem ser dados 
pelos patrocinadores 

MEDALHA 
CAMISETA SQUEEZE 



PROPRIEDADES COMERCIAIS DA ARENA 

• PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA 
• PÓDIO / BACKDROP 
• TENDAS 
• GRADIL 
• FAIXAS E BANNERS PROMOCIONAIS 
• PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
• CARTAZES 
• KIT DE PARTICIPAÇÃO 
• CAMISETAS ORGANIZAÇÃO 
• TROFÉUS 

Inserção das logomarcas oficiais em todas as peças de divulgação, materiais e artigos promocionais do projeto. 



Imagens ilustrativas  Double Run Pensacola - EUA 



VALOR APROVADO  

3 ETAPAS 
R$ 297.666,00 
DOU dia 24/03/2017 


