
PREMIAÇÃO MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS 2020 
 
 
5KM CORRIDA 
 
5.1. A Largada da CORRIDA 5KM será feita (sentido UFSC) às: 
 
6h15min – Largada PNE’s 5k e cadeirantes 
 
6h20min - Largada 5k e 10k (PELOTÃO ÚNICO) 
 
5.2. A Classificação Geral da PROVA terá a listagem de classificação dos participantes, levando-se em               
conta o tempo bruto para classificação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária. 
 
5.3. Todos os atletas deverão concluir a CORRIDA 5KM no tempo máximo de 1 (uma) hora. Expirado                 
este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será desativado. 
 
5.4. Não haverá premiação por categoria. 
 
5.5. PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM 
 
5k CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO e FEMININO 
 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4° colocado - troféu 
5° colocado – troféu 
 
Não haverá premiação por categoria. 
 
10KM CORRIDA 
 
5.6. A Largada da CORRIDA 10KM será feita (sentido UFSC) às: 
 
6h15min – Largada PNE’s 10k e cadeirantes 
 
6h20min - Largada 5k e 10k (PELOTÃO ÚNICO) 
 
5.7. A Classificação Geral da PROVA terá a listagem de classificação dos participantes, levando-se em               
conta o tempo bruto para classificação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária. 
 
5.8. Todos os atletas deverão concluir a CORRIDA 10KM no tempo máximo de 2 (duas) horas.                
Expirado este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será             
desativado. 
 
5.9. Não haverá premiação por categoria. 
 



5.10. PREMIAÇÃO DA CORRIDA 10KM 
 
10k CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO e FEMININO 
 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
4° colocado - troféu 
5° colocado – troféu 
 
Não haverá premiação por categoria. 
 
21KM CORRIDA 
 
5.11. A Largada da CORRIDA 21KM será feita (sentido ponte) conforme abaixo: 
 
06h00min – Largada PNE’s e Cadeirantes 21k 
06h02min – Largada 21km ELITE FEMININA 
06h05min – Largada 21km ELITE MASCULINA e GERAL PELOTÃO A, B, C e D 
 
.5.12. A Classificação Geral da PROVA terá a listagem de classificação dos participantes, levando-se              
em conta o tempo bruto para classificação Geral e o tempo líquido das categorias de Faixa Etária. 
 
5.13. Todos os atletas deverão concluir a CORRIDA 21KM no tempo máximo de 3 (três) horas.                
Expirado este prazo, todo o esquema de segurança, infraestrutura e atendimento médico será             
desativado. 
 
5.14 Premiação 
 
21km - CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO e FEMININO 
 
1º colocado – troféu + R$ 2.000,00 
2° colocado – troféu + R$ 1.500,00 
3° colocado – troféu + R$ 1.000,00 
4° colocado – troféu + R$ 500,00 
5° colocado – troféu + R$ 300,00 

 
21km - CATEGORIAS DE FAIXA ETÁRIA (MASCULINO E FEMININO): 
 
Haverá classificação por faixa etária nesta categoria (5 em 5 anos).  
 
1º colocado – troféu  
2° colocado – troféu  
3° colocado – troféu  
 
18 a 24 anos 
25 a 29 anos 
30 a 34 anos 
35 a 39 anos 



40 a 44 anos 
45 a 49 anos 
50 a 54 anos 
55 a 59 anos 
60 a 64 anos 
65 a 70 anos 
70 em diante 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de não comparecimento no momento da premiação, o atleta             
deverá solicitar a retirada do seu troféu através do e-mail atendimento@correbrasil.com.br, em até             
30 dias após a prova na sede da Corre Brasil em Balneário Camboriú. Não serão entregues troféus                 
após este prazo. 
 
5.16. Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito ao Diretor Geral da Prova ou equipe               
de cronometragem em até 20 minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, serão              
considerados inválidos. 
 
5.17. É proibido levar e/ou correr com animais domésticos. 
 
 


