
MANUAL DO ATLETA
SENHORES CORREDORES, BEM-VINDOS!

Por favor, prestem atenção as instruções da competição. Elas são importantes para evitar 
problemas de rota! Apertem seus cadarços e curtam nossa corrida!

Onde e quando pegar o seu KIT?
Loja Centauro do Shopping Vitória na Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Vitória - ES.
Dia 21/6 das 13h às 21h e dia 22/6 das 10h às 17h

IMPORTANTE: Não se esqueça do documento com foto. Caso alguém vá retirar o KIT por você, é necessário levar uma 
cópia do documento impressa ou em formato digital. O kit dos 60+ só é entregue pessoalmente e no ato da entrega 
ele assinará um termo de compromisso.  Não serão entregues, em hipótese alguma, kits de corrida fora das datas e 
horários estipulados. .

O que você recebe no KIT?
Para curtir a Corrida você vai receber o KIT de acordo com o passaporte que escolheu.
Por favor, confira os itens e seus dados cadastrais na hora da entrega! Reclamações posteriores não serão aceitas.

 

A medalha de “finisher” somente será entregue aos atletas que completarem suas respectivas provas.

O uso da camisa oficial da Hangar 942 não é obrigatório e você pode optar por usar sua camisa favorita. 
O chip da cronometragem está preso em seu número de peito, não destaque ele do número!

IMPORTANTE: Fique atento ao seu número de peito, ele é de uso obrigatório na parte frontal de sua camisa.  Sem ele 
você não conseguirá entrar na área do evento! Certifique que o número de peito esteja realmente em seu nome.

O que você precisa levar no dia do embarque (corrida):
-Documento de identidade com foto;
-Número de peito (com o chip) colocado na parte frontal da camisa.
IMPORTANTE: Sem o número de peito você não conseguirá entrar na área do evento!

O que você não pode levar:
Pela corrida ser realizada em uma área interna do aeroporto de Vitória, temos algumas normas e procedimentos de 
segurança a seguir, portanto fique atento ao que não pode ser levado para não ter surpresas desagradáveis na corrida!

Não serão permitidas na área do evento:
- Bebidas alcóolicas
- Animais de estimação
- Objetos pontiagudos ou perfuro cortantes

IMPORTANTE: Os acompanhantes NÃO terão acesso a área do evento! Somente os atletas devidamente inscritos 
e portando o número de peito terão acesso a área do evento!

Que horas você deve chegar?
Se organize para chegar com antecedência de no mínimo 50 min da hora da largada da sua prova. Por ser uma área 
de segurança, ocorrerão procedimentos de checagem de dados e passagem por detectores de metal, o que pode 
ocasionar filas e demora. Quanto antes chegar melhor, pois você terá tempo suficiente para encontrar com os amigos 
e se organizar para a largada.

Fique atento a programação da corrida! 
As informações estão disponíveis no site oficial do evento www.hangar942.com

Outros pontos importantes para uma corrida sem turbulências!

• O Aeroporto Vitória possui normas de segurança que devemos ficar atentos.
• O Aeroporto é um local onde causa muita curiosidade, mas passear fora do percurso da corrida não é permitido,  
  além de perigoso.
• Se você sentir que não pode completar com segurança o percurso, não tem problema parar ou pedir ajuda. 
  Teremos uma equipe de emergência pronta para entrar em ação.
• Qualquer lixo jogado ao chão poderá causar um acidente com os aviões, pense nisso antes de descartar o seu lixo.
• Durante o percurso, teremos telas laranjas esperando o seu copo, descarte no local adequado.

LEMBRE-SE DE:
Levar alegria – Organizamos essa corrida para além do desafio de correr, você ter um dia agradável!
Tirar fotos pode!! Somente tome cuidado para não atrapalhar quem está concentrado correndo!
Compartilhe suas fotos conosco!! USE A HASTAG #CORRIDAHANGAR942

DESEJAMOS UMA ÓTIMA CORRIDA E ESPERAMOS VÊ-LOS NOVAMENTE PARA OUTROS VÔOS!
*FICOU ALGUMA DÚVIDA? ENTRE EM CONTATO PELO EMAIL CORRIDAHANGAR942@GMAIL.COM

Organização e Produção PatrocínioApoio

Kit Primeira Classe > 
Camisa, número de 
peito com chip, 
bolsa exclusiva, 
almofada de pescoço 
pra viagens, protetor 
de banco.

Kit Econômico> 
Número de 
peito com chip 

Kit Executivo> 
Camisa, número 
de peito com 
chip. 


