


Informações Gerais
Data: 22/09/2019
Local: Concentração na 102/103 Sul estacionamento do Cine São Francisco. A tenda vai 
estar no Eixão próximo a esse estacionamento.

Horário:
Concentração: 6h30 para sair de Uber / Taxi para a largada na praça dos Cristais. Quem 
preferir pode encontrar direto na Praça dos Cristais.
Largada: 7h Praça dos Cristais – Setor Militar Urbano

Distância: 
Praça dos Cristais até a Tenda no Eixo Sul: 7km
Praça dos Cristais e fazendo ida e volta no 4º ponto de hidratação: 15km

Aqueles desejarem correr distâncias maiores podemos completar indo um pouco mais no 
final do eixão.
POR FAVOR NÃO JOGUEM COPOS NA RUA, USEM AS LIXEIRAS



Pontos de Hidratação

1. Estacionamento do Mané Garrincha (Água).
1.1 - 3,5km

2. 102 / 103 Sul na estrutura da Ápice (Água e Gatorade).
2.1 - 7,0km e Chegada

3. 108 Sul na altura Vizinhança (Água).
3.1 - 9,0 e 13,0 km

4. 113 / 114 Sul na altura do Mc Donalds (Água e Gatorade).
4.1 - 11,0 km



Descrição do Percurso

Sair da Praça dos Cristais e pegar o eixo monumental pela 
contramão na calçada a esquerda da via.
Entrar no Eixão Norte e acessar o buraco do Tatu, passando por 
ele em direção ao Eixão Sul.
Ir em direção ao final do Eixão Sul e retornar terminando na 
tenda da Ápice.
Indo até o último ponto de hidratação e voltando para a tenda 
você terá percorrido 15km, caso tenha uma distância maior ou 
menor que esse controle-a pelo ponto em que passar por nossa 
estrutura





Considerações Importantes

Se todos cumprirem essas orientações conseguiremos  atender ao máximo 
na parte de hidratação e qualquer  cuidado que necessitem.
Vamos usar as vias sempre correndo pela CONTRAMÃO, JAMAIS CORRER 
NA PISTA NA  MESMA DIREÇÃO DOS CARROS.
Evite usar música, para prestar atenção nos carros e no ritmo do treino
Teremos pontos de Água a cada 3km aproximadamente e no início do eixo 
sul um ponto com água e Gatorade.
Usem os uniformes da Ápice, pois ajuda a identificá-los na rua.
Não jogue copos de água, gel ou qualquer lixo na rua utilize as lixeiras.
Todos os alunos terão direito a 1 Açaí de 250ml da Mauí Açai (independente de 
ter se inscrito no treino). Basta pegar a ficha com o treinador.
O segundo açaí sai a um custo de R$ 5,00 e deverá ser pago por cada aluno 
na retirada do produto.



Rodrigo Albuquerque
rodrigo@treinamentoapice.com.br
+55  61  98185-0002 / 3522-4258
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