
7ª Meia Maratona Pague Menos
Campinas lança percurso de 6K

As inscrições da 7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas, que acontecerá 
no dia 11 de junho com largada às 7h da manhã, na Avenida Francisco 
Glicério, continuam abertas para os atletas que querem se desafiar numa 
das provas mais conhecidas de Campinas. E a grande novidade desta 
edição vai agradar bastante os corredores que ainda não estão preparados 
para encarar os 10K ou 21K. A Noblu Sports, organizadora da prova, acaba 
de abrir as inscrições para a modalidade inédita de 6K. 

O percurso 
inédito de 6K tem início na Avenida Francisco Glicério, 
segue pela Avenida Aquidaban, passa pelo Viaduto 
Laurão até a Rua Barreto Leme, retorna pela Avenida 
Norte Sul, sobe a Morais Sales até a Avenida Coronel 
Quirino, quando retorna para a Avenida Aquidaban, 
passando pela Boaventura do Amaral, retornando à 
Avenida Francisco Glicério. 

“Os atletas que já estão aptos a correr longas e médias 
distâncias já conhecem bem os nossos percursos de 
10K e 21K. Sentíamos falta de um percurso menor para 
também contemplar aqueles que começaram a correr 
há menos tempo. Esse novo percurso de 6K é o 
primeiro desafio para que nas próximas os atletas 
possam se inscrever nos 10 ou 21K!” comenta Guto 
D´Óttaviano, sócio-proprietário da Noblu Sports.

A premiação da 7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas promete agradar os corredores que disputam os 
primeiros lugares do pódio dos 21K. A prova dará como prêmio o valor de R$5.000,00 para o primeiro lugar; 
R$2.000,00 para o segundo; R$1.500,00 para o terceiro; R$1.000,00 para o quarto e R$500,00 para o quinto lugar 
nas categorias masculino e feminino. 

A expectativa dos organizadores da Meia Maratona Pague Menos é de atrair 3 mil participantes para esta 7ª 
edição. Esse ano o kit atleta contempla camiseta, chip de cronometragem e brindes dos patrocinadores. As 
inscrições já estão no 3º lote e podem ser feitas através do site da Noblu Sports – www.noblu.com.br. 

A 7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas conta com patrocínio dos Supermercados Pague Menos, EMS e 
organização da Noblu Sports..

Organizada pela Noblu Sports, prova oferece modalidade para atletas
que treinam há menos tempo; expectativa é atrair 3 mil participantes

7ª Meia Maratona Pague Menos Campinas

Data: 11 de junho de 2017

Horário da largada: 7h

Local da Largada: Av. Francisco Glicério, Centro, Campinas/SP

Modalidades: 6, 10 e 21K

Inscrições: www.noblu.com.br

Valor: 3° Lote: R$ 99,90*
(*) será acrescido ao valor da inscrição a Taxa de Conveniência cobrada pela Ticket Agora.

Informações: Noblu Sports (19) 3295-8981

Sobre a Noblu Sports

Com mais de 10 anos de mercado, a Noblu Sports é referência no segmento de marketing esportivo. 

Sediada em Campinas-SP, a Noblu atua na organização e produção de eventos, gerenciamento de 

atletas e realização de projetos corporativos que estimulam e associam a marca de seus clientes à 

prática esportiva. Atualmente realiza mais de vinte eventos anuais em diversas localidades do Brasil, 

como Rio de Janeiro, Brasília e Sorocaba.

Para mais informações: Fonte Comunicação - (19) 3794-8902

Ana Laura Lopes - imprensa@fontecomunicacao.com.br – (19) 98889-8430

Luciana Ramos (19) 9-8180-8430 | luciana@fontecomunicacao.com.br

Emília Zampieri (19) 9-9690-2823 | emilia@fontecomunicacao.com.br
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