3ª Kailash Trail Running
Data

17/10/2010

Local

Hotel Fazenda Solar das Andorinhas

Horário

09:30

Endereço Rodovia Campinas/Mogi Mirim - Km 121
Bairro

-

Cidade

CAMPINAS

Estado

SP

País

BR

Encerramento das inscrições: 14/10/2010

Descrição

3ª etapa do Circuito de Corrida Kailash Trail Running acontece no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas de Campinas
Após sucesso nas primeiras 2 etapas, marca de roupas e equipamentos para a prática de esportes outdoor patrocina a
3ª edição do evento esportivo
Setembro de 2010 – A 3ª etapa da corrida Kailash Trail Running já tem data marcada. Acontecerá no dia 17 de outubro
no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas de Campinas. A organização do evento promete novidades que vão surpreender
os atletas.
A competição terá 11km de corrida ou 6km de caminhada. As categorias são: Geral Solo masculino e feminino;
Revezamento Dupla masculina, feminina e mista; Solo Master masculino e feminino, Solo Master masculino e feminino
Especial (acima de 55 anos) e Revezamento Dupla Master mista. A premiação será para os três melhores colocados de
cada categoria.
A 1ª e a 2ª. etapa da competição que aconteceram em fevereiro e junho deste ano realizadas no Floresta Park e no
Parque Ecológico de Campinas superaram todas as expectativas dos organizadores reunindo mais de 500 participantes
para a corrida e 60 para a caminhada.

Programação
Largada 09h30

Retirada de Kits
Data: 16/10/2010
Horário: 09h00 às 18h00
Local: Loja Kailash Campinas (Rua Santa Cruz, 45)

Informações Adicionais
Regulamento

Premiação
Haverá premiação para 1º, 2º e 3º colocados.
* Todos atletas receberão medalhas de participação!

Observações
Além da taxa de inscrição, o atleta deverá levar 2 kg de alimentos não perecíveis* e entregar na retirada do kit,
este alimento será doado para a Instituição Lar dos Velhinhos de Campinas!
* Não será aceito sal!
Todos os alimentos arrecadados serão doados ao Lar dos Velhinhos de Campinas.
Por favor, antes de se inscrever leia atentamente o Regulamento!

