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Na aquisição do COMBO, o atleta estará automaticamente inscrito nas 4 (quatro) etapas 
do Circuito Light Rio Antigo, são elas: Etapa Cinelândia (2022), Etapa Porto Maravilha 
(2022), Etapa Lapa (2023) e Etapa Largo da Carioca (2023). 
 
A inscrição no COMBO é pessoal e intransferível, não podendo o atleta ceder seu 
número de peito e chip para outro atleta. Caso isso aconteça, o atleta estará 
automaticamente desclassificado. 
 
O COMBO PROMOCIONAL - KIT ESSENCIAL será composto dos seguintes itens para 
cada uma das quatro etapas: 

• Número de peito de uso obrigatório; 
• Chip de cronometragem descartável e de uso obrigatório; 
• Camisa alusiva ao evento, em tecido tecnológico; 
• Sacola alusiva ao evento; 
• Medalha de conclusão pós prova (finisher), somente para aqueles que 

completarem o percurso 

O Atleta que estiver inscrito nas quatro etapas, através da promoção do COMBO 
PROMOCIONAL, irá retirar individualmente cada KIT de competição correspondente a 
cada etapa, em local a ser divulgado pela organização da prova, com até 10 dias de 
antecedência a mesma. 
 
Para alteração de tamanho de camisa, o atleta terá que entrar em contato através do 
email: contato@decastilhosports.com.br com até 40 dias de antecedência de cada 
etapa. NÃO será possível trocar o tamanho da camisa na entrega do kit ao atleta. 
 
A opção de distância (5k ou 10k) dos atletas que se inscreveram no COMBO 
PROMOCIONAL, não interfere, caso em qualquer uma das etapas o mesmo desejar 
alternar ou alterar a distância, pois o CHIP de cronometragem, apura a distância 
percorrida pelo atleta no dia, sem a necessidade de solicitar troca ou alteração no seu 
cadastro.  
 
Todas as imagens de divulgação do COMBO PROMOCIONAL são meramente ilustrativas. 



 
 
Os itens que compõem cada KIT DE INSCRIÇÃO estão sujeitos a alterações, variações de 
tamanhos, cores e/ou tons tanto no processo de tingimento quanto na visualização em 
telas de computador e dispositivos móveis, percentuais, exclusão parcial ou na 
totalidade. 
 
As inscrições para qualquer uma das opções de participação no evento, podem encerrar 
a qualquer momento, sem prévio aviso. 
 
A disponibilidade de inscrições dos lotes promocionais é limitada e sob critério da 
organização. 
 
O desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido aos beneficiários da meia entrada 
não é cumulativo, ou seja, NÃO incide sobre cupom de descontos, promoções 
relâmpago, lotes promocionais, combos, produtos avulsos, bem como, para descontos 
e pacotes fechados para grupos e assessorias. 
 
Qualquer das etapas do Circuito Light Rio Antigo podem sofrer alteração, tanto de 
datas, percurso e local pré definidos, sem aviso prévio. 
 

	


