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2º CORRIDA DE RUA RVN 

 

A CORRIDA DE RUA RVN é um evento esportivo, autorizado pela FCA (federação 

Catarinense de Atletismo), na modalidade Corrida que irá percorrer as ruas e pontos 

turísticos na cidade de Ituporanga, com distâncias de 5km e 10km, ligando o participante 

as belezas e cultura de nossa cidade. O evento visa desenvolver a atividade física 

propondo mais qualidade de vida aos participantes. Junto com a inscrição, o atleta deverá 

trazer 1kg de alimento para ser doado ao Abrigo Mão Amiga. 

Em alusão ao Outubro Rosa, acontecerá no mesmo dia a Caminhada RVN, com trajeto 

de 3km. A caminhada será gratuita, sendo liberado a participação de todos.   

Data e Local 

Dia 09 de outubro de 2022 – A partir das 07h00 

Largada e chegada – RVN Espaço Fitness – Rua Norberto Pedro Ludwig, 19, Gruta, 

Ituporanga 

 

Percurso 

O percurso da prova será no perímetro urbano de Ituporanga, passando por pontos 

turísticos da cidade. Durante o trajeto haverá pontos de hidratação de água a cada 2km e 

staff para auxílio e sinalização do local. 
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Serviço de Apoio 

Durante o período de realização do evento os atletas terão como apoio instalações com 

banheiros, chuveiros, além de hidratação de água e frutas após a chegada. 

Todos os atletas participantes estarão segurados contra acidente ou qualquer fatalidade 

durante o percurso. Haverá assistência da Ambulância durante o evento. 

 

Premiação 

Os atletas participantes da Caminhada que completarem o trajeto receberão medalha de 

participação, haverá premiação com troféus para os campeões gerais da corrida de 5km e 

10km de 1° à 5° e por categorias de 1° à 3°. 

 

 

Categorias Faixa Etária 5km   

Até 20 anos 

21 a 25 anos 

26 a 30 anos 

31 a 35 anos 

36 a 40 anos 

41 a 45 anos 

46 a 50 anos 

51 a 55 anos 

56 a 60 anos 

61 anos acima 

 

 

Categorias Faixa Etária 10km 

Até 20 anos 

21 a 25 anos 

26 a 30 anos 
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31 a 35 anos 

36 a 40 anos 

41 a 45 anos 

46 a 50 anos 

51 a 55 anos 

56 a 60 anos 

61 anos acima 

 

Atrações 

Após o evento, no local de Largada, a RVN Espaço Fitness haverá completo serviço de 

bar e cozinha, além de atrações musicais para integração dos atletas, divulgação dos 

patrocinadores e cerimônia de premiação. 

 

Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas diretamente com a organização ou no site Desafio 

Agora. O atleta inscrito terá direito a um kit contendo número de peito, camiseta alusiva 

ao evento e brinde de patrocinadores. 

 

Para o evento ser um sucesso e valorizar nossa cidade contamos com o auxílio dos 

patrocinadores, com propostas para inclusão do nome da empresa na camiseta, inclusão 

de brindes no kit ou outra proposta por parte do patrocinador.  

 

Atenciosamente, 

Rodrigo  

rvnespacofitness@gmail.com 

Fone – 47 98837-4620 
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