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O Clube Espanhol em parceria com a Federação Baiana de Atletismo lança um novo grande evento, o 

Desafio Street&Beach Run ,que irá reunir cerca de 2 mil atletas, a primeira e única corrida em 

Salvador com um percurso misto de areia e asfalto alternando trechos nas praias a trechos nas ruas 

da orla de Salvador largando e chegando na arena mais charmosa da cidade 

Local: Centro Espanhol   

Data: 07 de Maio de 2017  

Largada  às 07h  e concentração a partir das 06h 

Modalidades: 4 e 8 KM  e Infantil 

2º LOTE - R$ 90,00 ATÉ DIA 16/04 

3º LOTE – R$ 95,00 ATÉ DIA 30/04 (ou até esgotarem as vagas) 

SÓCIO - R$ 70,00 (valor congelado) 

CASADINHA DESAFIO + CORRIDA SANTIAGO – R$ 140,00 

CORRIDA KID R$ 35,00 

DESCONTOS 

IDOSO +60 ANOS -TEM DESCONTO DE 50%. 

ASSINANTES CLUBE CORREIO – 20% DESCONTO 

FEDERAÇÃO BAIANA DE ATLETISMO E CLUBES DE CORRIDA –  R$ 70,00 

CASADINHA DESAFIO + CORRIDA SANTIAGO – R$ 130,00 

 
DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS 

 
PERCURSO DE 4km: 
Largada na frente do Clube Espanhol em direção do Farol da Barra, seguindo até a escada de 

acesso à praia, logo após o restaurante Barra Vento, local onde da descida para a areia da praia, 

seguindo até o Farol da Barra, subindo pela rampa local, retornando à areia pelo acesso. Na volta, 

após fazer o segundo trecho na areia, os participantes subirão ao asfalto pela escada logo após o 

restaurante Barra Vento, passarão pelo local da largada e farão um trecho de cerca de 300 metros 

no sentido Ondina (após passar pelo Clube Espanhol), retornando próximo da entrada da Rua do 

Escravo Miguel (em Ondina), retornando ao Clube Espanhol para o pórtico de chegada, no mesmo 

local da largada. 

PERCURSO DE 8 km: 
Largada na frente do Clube Espanhol em direção do Farol da Barra, seguindo até a escada de 

acesso à praia, logo após o restaurante Barra Vento, local onde da descida para a areia da praia, 

seguindo até o Farol da Barra, subindo pela rampa local, retornando à areia pelo acesso local. Na 

volta, após fazer o segundo trecho na areia, os participantes subirão no asfalto pela escada logo 

após o restaurante Barra Vento, passarão pelo local da largada e farão um trecho de cerca de 300 

metros no sentido Ondina (após passar pelo Clube Espanhol), seguindo em Ondina, passando pela 

esquina da av. Adhemar de Barros (Esquina das Gordinhas), passando pelo IBR (Praça Bahia Sol), 

seguindo no sentido Rio Vermelho pelo asfalto por cerca de 300 metros, retornando para o local de  

acesso ao segundo trecho de areia, percorrendo o segundo trecho em areia ida e volta, subindo a 

rampa de acesso ao asfalto, indo no sentido à Barra, passando de volta na esquina da av. Adhemar 
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de Barros (Esquina das Gordinhas),  retornando ao Clube Espanhol para o pórtico de chegada, no 

mesmo local da largada. 

A idade mínima para participação a corrida de 4km é de 14 anos, completos ou a completar no ano 
da competição, ou seja, a idade será calculada exclusivamente pelo ano de nascimento do 
participante, a corrida de 8km é de 16 anos.  
 

PREMIAÇÃO 
 
PROVA DE 4 km – CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO E FEMININO: 
 1º 2º e 3º Lugar - TROFÉU 
PROVA DE 8 km – CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO E FEMININO: 
 1º, 2º e 3º Lugar - TROFÉU 
Haverá premiação com medalhas diferenciadas para as categorias por faixas etárias, de acordo 
com a especificação abaixo: 
Masculino, Feminino, Juvenil, Adulto, pré Veteranos e veteranos. 
 
CORRIDA INFANTIL 
 
A inscrição da corrida infantil é de responsabilidade dos pais ou responsável pela criança e 
pode ser feita da mesma forma que a inscrição da corrida pela Internet, utilizando a opção 
específica para corrida infantil. 
Para participar da prova infantil o atleta-mirim deverá estar acompanhado de um adulto 
responsável no momento da atividade.  
Serão disponibilizadas 50 vagas. 
As distâncias percorridas serão realizadas em baterias, de acordo com a idade da criança 
participante, conforme tabela abaixo: 
 
4 - 6 anos: 50 metros 
7 - 9 anos: 100 metros 
10 - 11 anos: 200 metros 
12 – 13 anos: 250 metros 
 
A largada e a chegada da corrida infantil serão no mesmo local do evento principal, em 
frente ao Clube Espanhol. 
A corrida infantil é uma atividade lúdica destinada às crianças, sendo meramente 
participativa, portanto não haverá qualquer tipo de classificação ou premiação específica. 
 

 


