SHOPPING NAÇÕES SEDIA CORRIDA DO ROCK NO DOMINGO

A edição do segundo semestre da Corrida do Rock será realizada neste
domingo, 11 de novembro, e terá o Shopping Nações como ponto de largada
mais uma vez. A organização da prova é da Academia Moving, Maverick e
Scuderia Sport, com patrocínio máster da Unimed Limeira.
A abertura da arena será às 6h. A partir das 6h30, o café da manhã será liberado
e a largada está marcada para às 8h. O percurso é de 6.6 km com chegada e
saída no estacionamento do Shopping Nações.
Além da classificação geral, os atletas disputarão em categorias tanto no
masculino quanto no feminino. São elas: 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49
anos e 50 anos ou mais.
Nesta edição, também haverá a disputa por equipes, que são os grupos de
corridas, academias ou assessorias com o maior número de inscritos e por casal,
desde que os atletas tenham feito esta opção no momento da inscrição.
Antes da corrida, educadores físicos tomarão conta do palco e puxarão o
aquecimento ao som de muito rock. Após a prova, a banda Zoombeatles, o
melhor cover do Beatles no Brasil, promete animar ainda mais os participantes.
O show também é aberto para as pessoas que não participarem da corrida. No
sábado, a bilheteria funciona no Shopping Nações das 10h às 21h. No dia do
evento, a bilheteria estará aberta até às 6h às 10h ou poderá fechar antes caso
tenha atingido o limite de pessoas da arena. Os ingressos custam R$ 10,00.
Crianças de até 12 anos, acompanhada dos pais, não pagam.
Retirada dos Kits
Os inscritos na Corrida do Rock poderão retirar o kit do atleta neste sábado, das
10h às 21h, no Shopping Nações. No dia da prova também haverá entrega de
kits até às 7h30.
A retirada poderá ser feita por qualquer pessoa que apresentar o protocolo de
inscrição e o recibo de pagamento, que ficarão retidos.
O kit 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 organização do evento solicita a doação de 1kg de alimento ou 1 litro de leite,
que 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 (LimeiraPiracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito, independente do período que o
veículo permanecer no local.

Credenciamento de Imprensa
Os veículos interessados em fazer a cobertura da Corrida do Rock devem enviar
os
dados
da
equipe
de
reportagem
para
o
e-mail
contato@dinamuscomunicacao.com.br.
Basta informar o nome, veículo, RG e telefone celular.

