A 4ª Maratona Brasília de Revezamento comemora os 50 anos de Brasília e
do Correio Braziliense
Corrida de rua oferece a maior premiação da América Latina
A 4ª Maratona Brasília de Revezamento será realizada em 21 de abril, em comemoração ao
aniversário do Correio Braziliense e de Brasília. Centenas de atletas do Distrito Federal e de outros
estados já se inscreveram para competir nos 42,195km. Os participantes concorrerão a maior
premiação já oferecida por uma corrida de rua na América Latina. As inscrições terminam em 12 de
abril e devem ser feitas pelo site www.maratonabrasiliadereveza.com.br.
O evento já integra o calendário das principais provas de rua do País e é uma realização do jornal
Correio Braziliense. Essa grande festa do esporte ofertará mais de R$ 150 mil em prêmios. As
equipes que chegarem em primeiro lugar, em cada categoria, receberão um carro KIA Picanto 0km.
As segundas colocadas das categorias masculina, feminina e mista levam uma moto Honda Lead
110. Já as que cruzarem a linha de chegada em terceiro lugar, nas mesmas categorias, receberão
uma moto Honda CG 125 Fan.
Os vencedores também receberão troféus. Todos os competidores, independentemente da
classificação ganharão medalhas de participação.
A largada será às 8h, na Esplanada dos Ministérios. Na sequência, os atletas passam pelo Setor de
Embaixadas Norte, Iate Clube, Vila Planalto e retornam pela pista lateral do Congresso Nacional.

Kit Atleta
A prova contará com estrutura completa para os atletas – o chamado Kit Atleta. A entrega dos kits de
corrida será nos dias 17 e 18 de abril, das 10 às 20 horas, na sede do Correio Braziliense (Setor de
Industrias Gráficas - Quadra 02 - Lote 340). O kit é composto por camiseta 100% poliamida, boné
de tactel, mochila, squeeze, número de peito com vale lanche e guarda-volumes, alfinetes, chip
eletrônico individual, vale jantar de massas, munhequeira de revezamento da equipe e guia do
atleta, O kit deverá ser retirado pelo atleta CAPITÃO. É fundamental ler antes o regulamento no site
para evitar qualquer problema na hora da retirada do kit.

Equipes
Para participar, basta se inscrever com equipes de dois, quatro ou oito atletas e nas categorias
feminina, masculina ou mista – onde o número de homens deverá ser igual ao de mulheres. A idade
mínima exigida para participar é de 16 anos e a inscrição custa R$ 55 por pessoa. As equipes em
que o capitão é assinante do Correio Braziliense têm desconto de 50% no valor total da inscrição do
grupo.

Serviço 4ª Maratona Brasília de Revezamento do Correio Braziliense
Data: 21 de abril
Horário: das 8h às 12h
Faixa etária: maiores de 16 anos
Inscrições: até 12 de abril
Informações: www.maratonabrasiliadereveza.com.br
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------“O fôlego final que os atletas precisam pode vir do seu grito. Venha Torcer!!”
O Correio Braziliense quer ver todo mundo na Esplanada e nos outros trechos do percurso
torcendo para o bom desempenho dos atletas e, ao mesmo tempo, celebrando os 50 anos de
Brasília e do jornal. Para isso lançou o movimento “Venha Torcer”.
Anúncio publicitário está sendo veiculado para estimular a população do DF e os turistas, com a
chamada: “O fôlego final que os atletas precisam pode vir do seu grito. Venha Torcer”.
Outras informações podem ser obtidas no site www.maratonabrasiliadereveza.com.br ou por meio
do telefone (61) 3214-1571.
Serviço 4ª Maratona Brasília de Revezamento do Correio Braziliense
Data: 21 de abril
Horário: das 8h às 12h
Faixa etária: maiores de 16 anos
Retirada do Kit Atleta: 17 e 18/04
Informações: www.maratonabrasiliadereveza.com.br

