BAR A BAR RUN
REGULAMENTO
É uma corrida / treino de caráter não competitivo que se propõe a ligar, em um único evento, os
bares e choperias mais tradicionais da capital mineira: Choperia Albanos e Haus München. Um
percurso inédito, passando pela região mais tradicional da capital mineira e por pontos
importantes da sua história e com uma chegada repleta de diversão e entretenimento no Haus
München.
Um trajeto feito para pessoas que valorizam aliar esporte e lazer, e encontram satisfação
ao completar um percurso inédito com vários pontos importantes da capital mineira. Uma
corrida que exige disposição do primeiro ao último Km. Uma experiência esportiva única, com
direito a apreciar durante o percurso e na chegada, o melhor chope de BH!

Organização: Leg Assessoria Esportiva e Bhrun Produções e Eventos
https://www.facebook.com/legassessoria
Instagram: @legassessoria @bhruneventos
Cada participante inscrito, terá direito a um super Kit Vip:
• Camisa oficial do evento
• Sacolinha
• Bandana
• Toalhinha Fitness na Chegada da prova
• Número de peito
• Medalha de participação
• 01 chope durante o percurso da prova, no Albanos Lourdes
• Hidratação no percurso com água mineral e Gatorade
• Kit degustação na chegada com 03 chopes Albanos, ou 2 refrigerantes ou 02 sucos
Patrocinadores oficiais:


IBS/FGV



CHOPERIA ALBANOS



EASY ICE



GATORADE

Apoio oficial:


CORRE BH



BH CORRIDAS

1. O Circuito Bar a Bar Run é um evento de corrida de rua, que tem como objetivo reunir amigos
corredores, no intuito de cumprir a distância entre os dois principais bares da região metropolitana:
Choperia Albanos, e Haus München bar, em um percurso de aproximadamente 11 km.
2. O Circuito Bar a Bar Run não se trata de uma competição, devendo os participantes seguirem o ritmo
estabelecido pela organização do evento.

3. Haverá, ao longo do percurso, 3 (três) pontos de hidratação com água e Gatorade, e 1 (um) ponto de
hidratação com chope.
4. À frente e à retaguarda dos grupos de corredores, haverá um veículo que proverá a segurança dos
mesmos (carro ou moto), bem como ditará o ritmo de corrida. Os atletas devem obrigatoriamente
permanecer neste espaço e recomenda-se correr com a camisa do evento, para facilitar aos
organizadores fazerem sua proteção.
5. Os participantes do Circuito Bar a Bar Run, serão divididos em 3 (três) grandes grupos de atletas, os
participantes deverão correr mantendo o ritmo entre 6’40” – 7’20”min/km para o último pelotão, entre 6’00”
– 6’40” min/km para o segundo pelotão, e entre 5’20” – 6’00”/km para o primeiro pelotão, sendo proibido
ultrapassar os limites entre os veículos de “segurança” que acompanharão o evento. O tempo estimado
para cumprir o percurso é de aproximadamente, 1h30m00s.
6. O deslocamento do atleta para a Largada (Choperia Albanos Lourdes) e também para o RETORNO após
a chegada (Haus München), será de responsabilidade de cada corredor inscrito no evento.
7. O evento terá número máximo de 300 (trezentos) participantes.
8. A largada acontecerá pontualmente às 08:00hs, em frente a Choperia Albanos Lourdes, localizado na Rua
Rio de Janeio, 2076 – Lourdes – Belo Horizonte, com previsão de chegada, no Haus München, localizado na
Rua Juiz de Fora – Bairro Prado, entre 9h30 e 10h.

9. Haverá Guarda-volumes disponível na largada, onde o mesmo irá se deslocar para a linha de chegada.

10. Os trechos a serem percorridos serão pelos Bairros Funcionários, Savassi e Lourdes.
11. O prazo de inscrições será entre 26/02/2018 a 20/03/2018 ou até atingir o limite das 300 vagas.

12. Poderá inscrever-se no evento toda pessoa maior de 18 anos de idade completados até o dia do
evento, de qualquer nacionalidade, que cumpra todas as exigências deste regulamento.

12.1 Os valores e as inscrições, encontram-se no site da Nexrace (www.nexrace.com.br)

12.2 Terão direito ao desconto de 50% os idosos com 60 anos ou mais, mediante comprovação com
documento oficial com foto. Gentileza enviar para o e-mail, contato@nexrace.com.br

12.3 Os valores da inscrição são: R$100,00 até dia 28/02 a partir desta data e até dia 12/03/2018
R$130,00 ou até completar 300 inscritos, aos interessados em participar de todos as etapas (5 etapas) o
valor do Combo terá 20% de desconto (R650,00 valor cheio – R520,00 com 20% de desconto)

13. Em caso de desistência ou o não comparecimento, a organização não restituirá o valor pago pelas
inscrições.

14. O atleta deverá entregar assinado o termo de responsabilidade, o qual isenta a organização do evento
de qualquer responsabilidade, tanto realizadores e patrocinadores, em seus nomes e de seus sucessores.
Os documentos deverão ser entregues à organização no dia do evento, na retirada do seu Kit de
participação, no dia 24 de Março , em local e horário a ser divulgado pela organização do evento.
15. A organização do evento terá o direito exclusivo de uso das imagens do Circuito Bar a Bar Run. Os
participantes consentem ao inscrever-se que a organização disponibilize o direito exclusivo de seus
nomes e de sua imagem individual e coletiva para tudo aquilo que diga respeito à sua participação no
evento acima mencionado, incluindo o uso comercial.
16. A organização do evento poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este REGULAMENTO ou o PERCURSO total ou parcial, sempre que for necessário para manter a
segurança dos atletas.

