
REGULAMENTO DA 7ª CORRIDA NOTURNA PROF. JOÃO MARTIN HAU NETO 

1. INTRODUÇÃO 

A 7ª Corrida Noturna Prof João Martin Hau Neto é uma prova organizada pelo 

Departamento de Esportes, que será realizada no dia 04 de dezembro de 2021, 

sábado, com local de largada na Rua Cap. João Braz até o local de chegada na Rua 

Benemérito Oscar Scholze, Mafra, Santa Catarina. 

2. OBJETIVO 

A 7ª Corrida Noturna tem como objetivo reunir os corredores de Mafra, Rio 

Negro e região na primeira prova de corrida presencial em nosso município após ápice 

da pandemia da COVID-19. Em um evento diferenciado com percurso de 6 km, o 

Departamento de Esportes tem a honra de dar a continuidade nesta corrida que veio 

para homenagear um grande Professor de Educação física que tivemos em nosso 

município, João Martin Hau Neto, este que sempre esteve à frente do esporte Rio 

Mafrense, com treinamentos e ações beneficentes ao esporte local. 

3. PERCURSO 

A corrida acontecerá em um percurso único de 6 km, que sairá no bairro Vista 

Alegre sentido São Lourenço e retornará ao mesmo local de largada, onde a arena de 

prova estará montada com hidratação, frutas, local para fotos, premiações e 

homenagens.  

Além do percurso de 6 km o evento terá a corrida infantil, com distâncias de 400, 600 e 

800 metros.  

O horário previsto para as largadas será às 19h30 min, pois teremos largadas 

escalonadas. 

 

4. INSCRIÇÕES 

Em lote único a inscrição será feita pela doação de 2 kg de alimento não 

perecível e 1 litro de leite. As inscrições vão até 03/12/2021, sexta-feira ou ate atingir a 

quantidade de 300 vagas, sendo no site da prefeitura www.mafra.sc.gov.br pelo 

formulário e no Departamento Municipal de Esportes, Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca S/N, anexo à Associação dos Amigos da Cultura, em frente ao Colégio Barão 

de Antonia de Mafra. Levar documento com foto e carteirinha de vacinação com a 

obrigação de pelo menos uma das doses da vacina contra COVID 19. Para aqueles que 

fizerem pelo formulário, apresentar a carteirinha na retirada do kit. O horário de 

atendimento é entre 8 e 12 horas e das 13 h 30 as 17 horas. 

CORRIDA INFANTIL: inscrição apenas 2 kg de alimento não perecível. Para 

crianças e adolescentes (menores de 15 anos), a inscrição deve ser feita pelo adulto 

http://www.mafra.sc.gov.br/


responsável, apresentando documentação comprobatória de parentesco dele e da 

criança/adolescente.  Serão apenas 15 vagas para cada categoria e mais 15 abaixo de 7 

anos. 

4. CATEGORIAS 

 

 Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria, 

assim descritas: 

Percurso 6 km: 

- Masculino e Feminino (idades): 16/20 – 21/30 – 31/40 – 41/50 – 51/60 – mais 

de 61 anos. Para efeito das faixas etárias valerá a idade em 31/12/2019. 

Percurso infantil: 

- 400 metros: para participantes de 7 a 9 anos 

- 700 metros: para participantes de 10 a 12 anos 

- 1 km: para participantes de 13 a 15 anos 

5. RETIRADA DE KIT 

 

 - 03/12/2021 (Sexta-feira) Para a retirada do kit atleta que contém: Chip de 

cronometragem e camiseta, o participante deverá apresentar um documento com foto 

original ou autenticado junto com o comprovante  da inscrição, das 8h às 12h e das 

13h30 às 19 horas no Departamento de Esportes de Mafra, mesmo local da inscrição. 

6. PREMIAÇÃO 

Todos os participantes receberão medalhas de participação. Apenas os três 

primeiros colocados de cada categoria receberão premiação (troféu).  Corrida infantil, 

apenas medalhas. 

7. IMPORTANTE 

 No ato da retirada do Kit o participante deverá conferir seus dados que 

estarão na etiqueta do envelope que contém o chip, e caso encontre erro deve fazer 

obrigatoriamente a correção com a organização. A organização não se responsabiliza 

por erros no preenchimento dos dados cadastrais e eventuais erros de apuração 

resultantes destes. 

8. ORGANIZAÇÃO 



 Departamento de Esportes/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e 
Cultura da Prefeitura de Mafra. Informações podem ser obtidas pelo e-mail 
(esportemafra@gmail.com), whatsapp (47) 99670-1018 e telefone (47) 3642-0488. 
 

mailto:esportemafra@gmail.com

