
RUN21K – MEIA MARATONA DA ESTRADA VELHA

[GUIA DO ATLETA]



RUN21k é o maior circuito de meias maratonas premium, com etapas 
disputadas em asfalto, cercadas por praias, montanhas e ambientes 

urbanos. Desafie-se nesses cenários correndo 5, 10 ou 21k sentindo a brisa 
do mar, o ar puro das árvores ou a comodidade das cidades!

A etapa Montanha acontece no Parque Caminhos do Mar, cercada de 
história, natureza e paisagens exuberantes.

[RUN21K]
GERAL



GERAL

LOCALIZAÇÃO

Parque Caminhos do Mar – Rodovia Caminho do Mar, 42 –
São Bernardo do Campo/SP

No WAZE, busque por Parque Caminhos do Mar

[RUN21K]

https://www.waze.com/en/live-map/directions?to=ll.-23.852112%2C-46.465967


DIFERENCIAIS DO LOCAL

GERAL

PERCURSO FECHADO

ATRAÇÕES DO PARQUE
Trilhas, paisagens, monumentos históricos e natureza.
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SERVIÇOS

GERAL

ESTACIONAMENTO NO PARQUE
Abertura às 06h00 para atletas. R$ 25,00 por veículo.

FOOD TRUCK
Opções de alimentação no local.

BANHEIROS
Banheiro no estacionamento com acessibilidade.
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PREVISÃO DO TEMPO

[RUN21K]
GERAL

SOL COM NUVENS
Mínima de 15° | Máxima de 23°

03 (DOMINGO)



KIT COMPLETO
• Número de peito com chip

• Camiseta RUN21K Estrada Velha modelo PLUS
• Sacola ecobag especial RUN21k

• Medalha de participação (entregue após a conclusão)
• Ingresso para o Parque

OS KITS
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Retirada de KIT para terceiros: levar uma cópia (digital) do documento de 
identificação do participante. 



KIT BÁSICO
• Número de peito com chip

• Camiseta RUN21K Estrada Velha modelo PLUS
• Medalha de participação (entregue após a conclusão)

• Ingresso para o Parque

KIT ECONÔMICO
• Número de peito com chip

• Medalha de participação (entregue após a conclusão)
• Ingresso para o Parque

OS KITS
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Retirada de KIT para terceiros: levar uma cópia (digital) do documento de 
identificação do participante. 



SEXTA-FEIRA (01)

Decathlon Morumbi

11h00 às 19h00
Av. Duquesa de Goiás, 381 – São Paulo/SP

SÁBADO (02)

Decathlon São Bernardo do Campo

11h00 às 19h00
Av. Pereira Barreto, 1500 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP

ENTREGA DO KIT
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https://www.waze.com/en/live-map/directions/decathlon-av.-duquesa-de-goias-381-sao-paulo?place=w.205325852.2053258519.324210&utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website
https://www.waze.com/en/live-map/directions/decathlon-av.-pereira-barreto-1500-sao-bernardo-do-campo?place=w.205456923.2054241551.4086933&utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website


CONHEÇA O KIT
GERAL
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5k, 10k e 21k 
Conheça os percursos de cada distância a seguir.

PROVAS E PERCURSOS

GERAL
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5K



PONTOS DE APOIO E ALTIMETRIA (5k)
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10K



PONTOS DE APOIO E ALTIMETRIA (10k)
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21K



PONTOS DE APOIO E ALTIMETRIA (21k)
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Aquele que correr uma distância diferente daquela para qual está 
inscrito, será desclassificado. No retorno dos 5, 10 e 21k haverá uma 
pulseira da cor correspondente à distância. Coloque no pulso direito

(preferencialmente) para cruzar a chegada com ela. 
Caso desista, e não chegue até o retorno, avise na chegada. 

PULSEIRAS DE RETORNO
GERAL
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• Participação: Medalha para todos que completarem as provas.

• TOP 3: Troféu para os 3 melhores na classificação geral de cada 
distância.

• TOP 3 Categoria: Troféu para os 3 melhores de cada categoria de 
idade em cada distância.

• TOP 30 21k: Tag especial para os 30 primeiros no masculino e no 
feminino (tempo bruto). Apenas na prova de 21k.

• Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes 
(somando todas as competições do evento).

PREMIAÇÃO
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NOVA CATEGORIA!

[RUN21K]
GERAL

Agora o circuito RUN21k tem 
também a categoria 70+,

com premiação para 
corredores e corredoras com 

70 anos de idade ou mais! 
👊🏆

Um incentivo a mais para 
esses que são exemplo de 

energia, força de vontade e 
amor pelo esporte! 
#KeepRunning 🏃



30.JUN (QUINTA-FEIRA)
• 20h00 às 20h45 – Bate-papo online (Instagram)
https://www.instagram.com/tubigsports/

01.JUL (SEXTA-FEIRA)
• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits
Decathlon Morumbi

02.JUL (SÁBADO)
• 11h00 às 19h00 – Entrega de Kits
Decathlon São Bernardo do Campo

PROGRAMAÇÃO

GERAL
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https://www.instagram.com/tubigsports/


03.JUL (DOMINGO)

• 05h30 às 07h00 – Entrega de Kits (apenas kits PRÉ-RESERVADOS)
• 07h30 – Largada 21k
• 08h15 – Largada 5k e 10k
• 09h30 – Premiação 5k
• 10h00 – Premiação 10k
• 11h00 – Premiação 21k

04.JUL (SEGUNDA-FEIRA)

• 11h00 – Fotos disponíveis para venda
https://tubig.fotop.com.br/fotos/

PROGRAMAÇÃO
GERAL
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https://tubig.fotop.com.br/fotos/


Cobertura fotográfica pela FOTOP.

COBERTURA OFICIAL

GERAL

[RUN21K]



Os resultados oficiais serão disponibilizados no nosso site após o 
término do evento.

tubig.com.br/resultados 

RESULTADOS

GERAL
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https://tubig.com.br/resultados/


PERGUNTAS

Alguma dúvida até aqui?

GERAL
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BORA DE CARONA

As vagas no estacionamento são 
limitadas!* Além disso, compartilhar o 

transporte é uma alternativa sustentável e 
econômica. Organize-se para vir junto 

com outras pessoas da sua região!

*Haverá outras alternativas de local para deixar o carro 
na área do parque, porém, será um pouco mais distante 

da largada e com cobrança do mesmo valor de 
estacionamento. Chegue cedo!

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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ESTACIONAMENTO COBRADO 
NA HORA

O estacionamento do local é cobrado no 
momento da chegada (R$ 25,00 por 

veículo). Esteja preparado. Assim, fica 
tudo mais rápido e o evento flui melhor. 

☺

GERAL
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DICAS E INFORMAÇÕES



EVITE ATOLAMENTOS

DICA: Ao estacionar, procure parar de ré,
deixando a roda da frente na canaleta de concreto.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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INGRESSO INCLUSO NA INSCRIÇÃO

O ingresso para o parque está incluso na 
sua inscrição. Depois da prova, você 

poderá entrar e aproveitar! ☺

Como a arena da prova fica antes da 
entrada, os acompanhantes não precisam 

de ingresso para ver largada, chegada e 
premiação. 

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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INGRESSO COM DESCONTO PARA ACOMPANHANTES

Acompanhantes que queiram visitar o parque podem comprar o 
ingresso com desconto usando o cupom RUN10 no site:

caminhosdomar.com.br

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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https://caminhosdomar.com.br/


PROIBIDA A ENTRADA DE PETS

Sabemos que os pets são como parte da 
família. Normalmente eles são muito 

bem-vindos nas nossas provas! 🐶❤️

Porém, como o Caminhos do Mar é uma 
Unidade de Conservação (UC), a presença 

deles pode causar riscos tanto para a 
biodiversidade do parque, quanto para o 

próprio pet. Contamos com a sua 
compreensão.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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É PROIBIDO FUMAR NO PARQUE

Por ser um parque público e uma Unidade 
de Conservação (UC), é proibido fumar no

local.

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL

[RUN21K]



DESCARTE ADEQUADO

Use as áreas de descarte adequadas, 
localizadas próximo aos pontos de 

hidratação - 50m antes e 50m depois, 
para descartar todo o lixo produzido 

durante a sua corrida (copos, 
embalagens, etc.)

DICAS E INFORMAÇÕES
GERAL
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@parquecaminhosdomar

As provas acontecem dentro do Parque Caminhos do Mar,
um lugar incrível, cercado de história e natureza. Todos os 

participantes têm o ingresso para o parque incluso na inscrição.

PARCEIROS
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@enxaquecadigital

Enxaqueca Digital é a primeira plataforma dedicada ao atendimento 
de pessoas com enxaqueca por telemedicina no Brasil! Como 

parceira do evento, ela te oferece 10% de desconto no seu 
tratamento! Use o código: run10

PARCEIROS
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@mysafesport

Todos os atletas competirão com seguro do My Safe Sport,
programa de assistência único no Brasil e referência em 

identificação, seguros e benefícios essenciais para o atleta!

PARCEIROS
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@jaguarebananas

A Jaguaré Bananas garante as melhores frutas no seu pós-prova! 

PARCEIROS
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O IBIS São Bernardo é o hotel oficial do evento. Nele, os 
participantes têm early breakfast (café da manhã às 05h00), late 
check out (saída às 14h00) e valores especiais. Benefícios válidos 

também no IBIS Budget e no Aparthotel Adagio São Bernardo!

Praça Samuel Sabattini, 230, São Bernardo do Campo/SP
Telefone: (11) 4380-7224 | E-mail: h9166-re@accor.com

PARCEIROS
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OBRIGADO!

ENTRE PARA O NOSSO
GRUPO DE WHATSAPP

@gustavoabade

@tubigsports


