ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS
REGULAMENTO - III CORRIDA RÚSTICA
26 de abril de 2015 – às 9 horas

CAPÍTULO I - A RÚSTICA
A prova da III Rústica será regida por este regulamento e suas
especificações;
Art.1º

Art.2º O

atleta deverá se identificar com um documento oficial com foto antes da

prova;
Os atletas deverão preferencialmente estar uniformizados (Camisetas),
para melhor identificação. “este item não cabe protesto”. Onde receberão um
número de identificação de acordo com a ficha de inscrição, assim no final da
prova receberam a medalha de participação mediante devolução do número da
prova;
Art.3º

Art.4º A

corrida rústica dar-se-á pelas ruas da cidade, com largada e chegada à
Rua Francisco Hipólito Rolim, em frente ao Bradesco, de acordo com mapa em
anexo;

CAPÍTULO II - DA PROVA.
Art.5º Início

da prova 9h30min;

Art.6º Inscrição

até dia 24 de abril ás 11h e retirada do número de peito até 9h
no dia da prova;
Art.7º Após

o horário acima descrito não haverá confirmação de inscrição;

Art.8º Percurso
Art.9º Nas

no naipe feminino 4 km e masculino adulto será de 4 km e 8 Km

modalidades: 17 à 29 anos/ 30 à 49 anos/ 50 anos ou mais;

Percurso no naipe feminino e masculino Infantil será de 1 km para
nascidos até 2005 com 10 anos, de 2 Km para nascidos em 2002, 2003 e 2004
com 11 à 13 anos e de 3 Km para nascidos em 2001, 2000 e 1999 com 14 à 16
anos.
Art.10º

Art.11º A

competição terá a seguinte premiação:

Troféus para 1º, 2º e 3º Lugar por prova e modalidade;
Medalhas de participação paras os 150 primeiros atletas inscritos;
Ocorrerá à desclassificação do (a) atleta se o (a) mesmo (a) não passar
em todos os pontos de controle distribuídos pelo percurso;
Art.12º

É obrigatório o (a) atleta estar com o seu número de peito fixado na
camisa. Sem o uso do número ou alteração do mesmo, o atleta será
automaticamente desclassificado e retirado da prova durante o percurso;
Art.13º

Art.14º Haverá

ponto de hidratação e alimentação na chegada;

Após a confirmação da prova e retirada do número de peito. O atleta
assume por livre e espontânea vontade todos os riscos e conseqüências da
participação nesta prova, com total responsabilidade de estar em condições
físicas e psicológicas de participar da mesma e ciente de nenhuma
recomendação médica que o impeça de praticar atividades físicas. Isentando a
organização de qualquer responsabilidade;
Art.15º

Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora:
Art.16º

Coordenador de Esportes e Conselho Municipal de Desporto;
Os atletas punidos em Três cachoeiras ou em outro município da grande
Torres nos eventos anteriores ou durante esse ano de 2015 não poderá
participar dos jogos do Campeonato do 27° Aniversário de Emancipação
Política de Três Cachoeiras, pois segundo reunião desde o ano de 2012 foi
formada uma liga dos municípios da grande Torres onde ficou registrado que
todo atleta que for punido e/ou suspensão nas competições organizadas pelos
mesmos, terá que cumprir a punição e/ou suspensão em todos os municípios,
respeitando a data de punição e/ou suspensão do município de origem.
Art.17º

Três Cachoeiras, 26 de abril de 2015.

