
BRIEFING VIRTUAL

17.11.2019



COMO CHEGAR AO PECJ

Distante 05km do Centrinho do Capivari, a via de acesso ao parque conhecido como
“Caminho do Horto”, têm pista asfaltada em Mão Dupla, com curvas sinuosas e sem
acostamento.

Programe-se para não chegar atrasado.

Endereço:

Avenida Pedro Paulo S/N

Campos do Jordão

CEP: 12.460-000

Tempo estimado



RETIRADA DE KIT- SÁBADO
Não deixe pra última hora!
Retire com antecedência para melhor conferência

DATA: 16/11 SÁBADO – PÚBLICO GERAL

HORÁRIO: DAS 10H00 ÀS 17H00.

LOCAL: Parque Estadual de Campos do Jordão (local da prova)

O QUE LEVAR: Documento com foto + Comprovante de pagamento.

*Atletas que ganharam em sorteio/cortesia e não têm comprovante levar documento.

Para a retirada do Kit Kid´s o atletinha tem direito a 01 acompanhante com isenção do ingresso.

Acompanhantes poderão comprar seu ingresso no local: R$ 15,00 inteira / R$ 7,50 meia.

Confira mais informações e INGRESSOS ANTECIPADOS no site:

www.parquecamposdojordao.com.br

*Retirada por terceiros, será liberada mediante autorização impressa e assinada pelo atleta inscrito.

*Não haverá retirada ou envio de Kit´s após a prova.

http://www.parquecamposdojordao.com.br/


RETIRADA DE KIT- DOMINGO
EXCLUSIVO PARA ATLETAS QUE NÃO RESIDEM EM CAMPOS 
DO JORDÃO E NÃO PUDERAM RETIRAR NO SÁBADO

DATA: 17/11 DOMINGO DIA DA PROVA

[EXCLUSIVO PARA ATLETAS QUE NÃO RESIDEM EM CAMPOS DO JORDÃO

E NÃO CONSEGUIRAM RETIRAR NO SÁBADO]

HORÁRIO: DAS 06H30 ÀS 07H30

LOCAL: Parque Estadual de Campos do Jordão (local da prova)

O QUE LEVAR: Documento com foto + Comprovante de pagamento.

*Atletas que ganharam em sorteio/cortesia e não têm comprovante levar documento.

Para a retirada do Kit Kid´s o atletinha tem direito a 01 acompanhante com isenção do ingresso.

Acompanhantes poderão comprar seu ingresso no local: R$ 15,00 inteira / R$ 7,50 meia.

Confira mais informações e INGRESSOS ANTECIPADOS no site:

www.parquecamposdojordao.com.br

*Retirada por terceiros, será liberada mediante autorização impressa e assinada pelo atleta inscrito.

*Não haverá retirada ou envio de Kit´s após a prova.

http://www.parquecamposdojordao.com.br/


RETIRADA DE KIT 60+
Não deixe pra última hora!
Retire com antecedência para melhor conferência

Em hipótese alguma será entregue para terceiros

Acompanhantes poderão comprar seu ingresso no local:

R$15,00 inteira /R$ 7,50 meia.

Confira mais informações e INGRESSOS ANTECIPADOS no site:

www.parquecamposdojordao.com.br

Caso o atleta maior de 60 não tenha condições justificáveis de participar da prova e
retirar o kit, deverá um responsável com autorização para retirada, complementar o
valor proporcional ao desconto 60+. O chip de cronometragem será removido.

Outros casos deverão ser avaliados pela organização.

*Não haverá retirada ou envio de Kit´s após a prova.

http://www.parquecamposdojordao.com.br/


MODELO 
DE AUTORIZAÇÃO
PARA RETIRADA
DE  KIT
POR TERCEIROS
*Não haverá retirada 
ou envio de Kit´s após 
a prova.



CORRIDA KID´S
17.11

CONCENTRAÇÃO: 08H30

Largada Bateria 01 - 09h00 (crianças de 03 à 05 anos) – os pais correm junto caso
queiram.

Na sequência:

Largada Bateria 02 (crianças de 06 e 07 anos)

Largada Bateria 03 (crianças de 09 à 12 anos)

Pais: Estejam atentos em não deixar as crianças dispersas na largada adulto! Não
deixe seu filho próximo a pista.

Não esqueça de levar o número de peito da criança para participar do sorteio.

caso o sorteado não esteja presente no momento do sorteio, será feito um novo.



CORRIDA E  CAMINHADA 
ADULTO 17.11

CONCENTRAÇÃO: 09H00

Largada 09H30

A largada será dividida em Baias:

Baia 1 – Padrinhos e Madrinhas da Floresta [não concorrem as premiações];

Baia 2 – Elite (atletas com “pace” médio de 4min. ou menos por km);

Baia 3 – Demais Corredores;

Baia 4 – Caminhada – Será conduzida por um monitor.

Corrida: Haverá ponto de hidratação nos km 1,5 e km 5,5. Hidratação orgânica Km 6,5

Hidratação móvel nos trechos de estrada.

Caminhada: Hidratação no ponto de concentração. *Recomendamos levar sua água



PREMIAÇÃO 
17.11

Acontecerá logo após a apuração dos resultados

Horário estimado de início: 12h00

Padrinhos da Floresta

Geral Feminino

Geral Masculino

Categorias 10 em 10 anos, feminino e masculino.

Distribuição de brindes no palco.

Sorteio Kid´s

Premiação atleta mais criativo.



GUARDA VOLUME

DATA: 17/11 DOMINGO DIA DA PROVA

HORÁRIO: DAS 07H00H00 ÀS 12H00

O estacionamento fica muito próximo da largada, utilize o guarda volumes apenas em
caso de muita necessidade.

Leve sua sacola plástica e a identifique anotando seu número de peito. Será cedido
um lacre para fechar sua sacola no balcão de guarda-volumes.

*Não serão aceitos objetos como chave de carro, documento ou dinheiro e itens de
valor.

Retire seus bens o quanto antes, após às 12h00 o que não for retirado será retido no
departamento de achados e perdidos do PECJ.



SANITÁRIOS

O PECJ dispõe de 06 sanitários em pontos identificados

Não haverá banheiro químico.



FESTA PÓS PROVA

Banda Naluh + Tardis

Biergarten com a cervejaria Campos do Jordão

Truck Café Terraço com pizzas no forno a lenha

Truck Trem da Chica com burguer na brasa

Restaurante Moringa traz Leitão no fogo de chão

Estações de massagem Lichen SPA

Queijos vivos da Mantiqueira da Queijaria Santo Antonio

Veste Bem Roupas, Calçados e Acessórios de Corrida

Recreação para Crianças

*Alimentos, Bebidas e serviços de massagem não inclusos no kit


