
SHOPPING NAÇÕES SEDIA MAIS UMA CORRIDA DO ROCK 

 

Banda Raimundos promete animar ainda mais os participantes no encerramento do 

evento 
 

As inscrições para a Corrida do Rock 2018 terminam nesta quinta-feira, 25 de 
abril. O evento esportivo será realizado no domingo, 5 de maio, e vai contar com 
corredores de todo o Brasil. Podem participar atletas que tenham mais de 16 
anos, do sexo masculino ou feminino. Para grupos de corrida, que tenham 
equipes a partir de 15 atletas inscritos, o valor da taxa é diferenciado. O preço é 
reduzido e a cada 15 inscritos, o grupo ganha uma inscrição de cortesia. As 
inscrições devem ser feitas no site www.corridadorock.com.br . 
 
Mais uma vez, a Corrida do Rock terá como ponto de concentração o Shopping 
Nações. A abertura da arena será às 15h30 e, a largada, às 17h30. O percurso 
é a Rota 66, com distância de 6.6 km, nas categorias individual ou casal. O 
vencedor na categoria geral receberá prêmio em dinheiro no valor de R$ 2 mil. 
 
Logo após a premiação, o grupo Raimundos promete animar ainda mais os 
participantes com muito rock´n roll. O show também é aberto para as pessoas 
que não participarem da corrida. Os ingressos poderão ser adquiridos no site da 
Corrida pelo valor de R$ 60,00. 
 
A Corrida do Rock já se tornou tradição entre os corredores. Até o momento, a 
organização recebeu inscrição de mais de 2 mil atletas de 103 cidades e 6 
estados diferentes. 
 
KIT ATLETA 
 
A entrega do kit também movimentará o Shopping Nações na sexta, dia 4 de 
maio, das 10h às 21h, e no sábado, dia 5, das 10h às 16h30. O KIT do atleta é 
composto por pulseira para acesso ao show, camiseta em poliamida, bolsa, porta 
medalhas, número de identificação do atleta, chip de cronometragem, e 
materiais de divulgação dos patrocinadores. 
 
A retirada poderá ser feita por qualquer pessoa que apresentar o protocolo de 
inscrição e o recibo de pagamento, que ficarão retidos. 
 
A organização do evento solicita a doação de 1kg de alimento ou 1 litro de leite 
poderá ser feita na retirada dos kits. Todos os alimentos arrecadados serão 
entregues a uma entidade social de Limeira após a realização do evento. 
 
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-
Piracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o 
veículo permanecer no local. 
 

http://www.corridadorock.com.br/

