
REGULAMENTO PARA CORRIDA BUNKYO  

(I TORNEIO ESPORTIVO DE INTEGRAÇÃO BUNKYO - 2022) 

 

OBJETIVO 

Torneio esportivo de integração Bunkyo envolvendo todas as entidades da grande São Paulo, tem o intuito de 

promover a confraternização e integração entre dirigentes, atletas e familiares, bem como divulgar e incentivar a 

prática esportiva através de suas modalidades. 

O Bunkyo tem como principal missão “Promover a preservação e divulgação da Cultura Japonesa no Brasil”. 

 

LOCAL DO EVENTO 

Local: Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, Estrada Municipal do Carmo, 801 – Bairro do Carmo, São Roque, SP  

Data: 11 de setembro de 2022 a partir das 9:00 hs 

 

CORRIDA EM EQUIPE 

Percurso: Para as categorias de 1 e 2, o percurso será em local plano e com grama.  Para as categorias acima de 3 irá 

realizar um percurso ao redor do Kokushikan, com variação de subidas e descidas em estrada de terra, grama e 

algumas áreas com pedregulhos, totalizando cada volta de 2,5km. 

Regulamento: 

● Equipe de 6 participantes realizando um revezamento 

● Equipe masculina e feminina 

● A mesma entidade poderá inscrever mais de uma equipe 

● Havendo interesse duas ou mais entidades poderá se unir para montar uma equipe 

● Revezamento: 

Categoria   Idade   Distância (m) 

1    até 11 anos  400 

2    12 e 13   1.200 

3    14 a 16   2.500 

4    17 a 19   5.000 

5    20 a 24   5.000 

6    Acima 25  5.000 

● Admite-se a inscrição de 1 descendente não Nikkei. 

● Cada equipe deverá vir uniformizada (camiseta) 

● Até a categoria 3 deverá obedecer a ordem de corrida, as categorias 4, 5 e 6 poderão mudar a ordem 

conforme interesse de cada equipe  

 

 

 



CORRIDA INDIVIDUAL 

Poderá inscrever os atletas de qualquer entidade que tenha interesse em competir individualmente. 

Percurso: Para as categorias de 1 e 2, o percurso será em local plano e com grama.  Para as categorias acima de 3 irá 

realizar um percurso ao redor do Kokushikan, com variação de subidas e descidas em estrada de terra, grama e 

algumas áreas com pedregulhos, totalizando cada volta de 2,5km. 

Regulamento: 

● Categoria  

Categoria   Idade   Distância (m) 

1    até 11 anos  400 

2    12 e 13   1.200 

3    14 a 16   2.500 

4    acima de 17  5.000 

● Poderá inscrever corredor de qualquer nacionalidade 

● As corridas das categorias 1 e 2 serão realizadas individualmente e das categorias 3 e 4 em conjunto, sendo 

que a categoria 3 dará 1 volta e 4 dará 2 voltas. 

 

 

INSCRIÇÃO 

● Preencher a ficha de Inscrição correspondente e enviar até o dia 2 de setembro de 2022 

● Realizar o depósito na Conta Corrente da Associação Cultural e Esportiva Piratininga: 

o Banco Santander 

o Agência: 4640 

o Conta corrente: 13 0000 23-7 

o CNPJ: 62.460.779/0001-85 

o Taxa de inscrição: R$ 50,00 / participante 

● Enviar o comprovante de depósito até o dia 8 de setembro de 2022 

● E-mail de envio da ficha de inscrição e comprovante de depósito: 

o   secretaria@acepiratininga.org.br 

 

PREMIAÇÃO 

o Medalhas para todos os participantes. 

o Para a corrida em equipe será entregue troféus para as 3 primeiras equipes (masculina e feminina) 

o Será servido lanche para todos os participantes após a competição. 
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Percurso da corrida (2,5 km) – acima da categoria 3 (>14 anos) 

 

 

 

1ª Categoria (até 11 anos) – 400m (1 volta) 

2ª Categoria (até 13 anos) – 1.200m (3 voltas) 

 

 

 

 


