
REGULAMENTO OFICIAL 

ITEM 1: Quanto a organização  

        A ASSESSORIA ESPORTIVA IDEIA FIXA auxiliará na realização em 

Espumoso a 3ª Corrida de Rua Cidade de Espumoso. 

        A prova acontecerá no dia 8 de dezembro de 2019, às 9h30. 

 

ITEM 2: A Competição 

        A 1ª Corrida de Rua Cidade de Espumoso será uma corrida pedestre, de única 

etapa, com a duração de até 50', e serão declarados vencedores os atletas que 

percorrerem a distancia oficial em menos tempo. Percurso asfalto plano de 5,4 km. 

 

ITEM 3: Condições Gerais 

        A Prova será regida pelo Regulamento, e aprovada pelo corredor ao inscrever-se 

no evento.  

 

ITEM 4: Condição de admissão dos participantes 

        Será admitido como participante inscrito da prova, toda pessoa maior de 15 anos 

de idade, de qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 

       Teremos ambulância para socorros básicos. Demais despesas médicas e 

hospitalares, resultantes do desgaste físico dos atletas, serão de inteira responsabilidade 

do atleta. 

        Qualquer atleta poderá ser submetido a exame antidoping. 

        Não será permitido a participação de Corredores PACE, “atletas ajudando a dar 

ritmo a outro atleta”  durante o evento. 

 

ITEM 5: Categorias 

        Individual masculina, individual feminina. 

 

        ITEM 6: Programa da Prova  

        Pagamento das inscrições SOMENTE até o dia 30/11, às 23h59, 

impreterivelmente, ou até ter vaga. Quem se inscrever depois, receberá sua premiação 

em dia à combinar, e se ainda tiver vaga. 

        Dia 08/12 entrega dos números de peito, camisetas e chips no local da prova, com 

o Professor Alan Sangoi de: 7h30 às 8h30hs, sem exceção. Chamada para a largada às 

9h20. Largada 9h30, pontualmente. Premiação no local após. 

 

ITEM 7: Identificação do atleta  

        O atleta receberá 1 número que deverá fixar em local visível de sua vestimenta a 

sua escolha e chip de controle no tênis. 

 

ITEM 8: Patrocínio Individual  

        Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá 

utilizar outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (calção, 

bonés, camiseta, outros).  

        Não será permitido a atletas inscritos correr “sem camisa” e sem o número fixado 

em local visível, o não cumprimento, acarretará em desclassificação sumária.  

 



ITEM 9: Ordem de largada e Chegada  

        A largada se dará em grupo total de participantes, sem preferências de idade, sexo 

ou categoria. 

 

ITEM 10: Posto de controle  

        O posto de controle estará localizado no meio do percurso. 

 

ITEM 11: Alimentação e abastecimento de água.  

        A organização da prova disponibilizará aos corredores: bananas, e água na prova. 

 

ITEM 12: Assistência Médica 

        A organização da prova disponibilizará aos participantes da prova uma ambulância 

com socorrista e enfermeiro. 

       

ITEM 13: Condições e Dependências do Evento 

 ASSESSORIAS DEVEM COMBINAR COM O PROFESSOR ALAN SANGOI O 

LOCAL PARA ESTAR NA BEIRA DA PISTA. NÃO SERÁ PERMITIDO USAR A 

AREA VERDE, SOB PENA DE MULTA. 

         

ITEM 14: Inscrições  

       R$ 30,00 + taxa de serviço. Cartão ou Boleto. As inscrições poderão ser feitas até o 

dia 30 de novembro de 2019, ou ate ter vaga. 

        A inscrição deve ser feita no site: ideiafixabrasil.com.br  

        O Valor de toda inscrição depois de confirmada, não será devolvido após o dia 

30/11, em nenhuma hipótese, pois sustenta o Evento, ainda sem patrocinador. 

Interessados, contatar. 

 

ITEM 15: Direitos de Imagem  

        A ASSESSORIA ESPORTIVA IDEIA FIXA terá o direito exclusivo de uso das 

imagens da 3ª Corrida de Rua Cidade de Espumoso. 

        Os participantes consentem ao inscrever-se que, a ASSESSORIA ESPORTIVA 

IDEIA FIXA, obtenha o direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e 

coletiva para tudo aquilo que diga respeito a participação no evento acima mencionado, 

incluindo uso comercial. 

 

ITEM 16: Premiação Geral e Modalidades 

        Serão premiados com DINHEIRO E TROFÉU os 10 atletas (5 primeiros de cada 

sexo) da geral. Valores: CAMPEÃO GERAL MASCULINO E FEMININO E ATÉ O 

QUINTO LUGAR: 250,00 - 125,00 - 100,00 - 75,00 - 50,00 = 1200,00 / 50,00 + 

TROFÉU PARA CADA CAMPEÃO DE CATEGORIAS (20 CATEGORIAS, DE 5 

EM 5 ANOS) = 1000,00. CERTIFICADO DO 2º AO 5º DE CADA FAIXA ETÁRIA. 

MEDALHA FINISHER EXCLUSIVA PARA TODOS! 

 

ITEM 17: CRONOMETRAGEM com chip e filmagem em FULL HD REAL 

TIME.                  

 

        Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de 

desclassificação sumária. 



 

ITEM 18: Considerações Finais  

        A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, se for para a segurança de todos, 

com bom senso. 

 

ITEM 19: Direção de Prova  

        Diretor da Prova ALAN SANGOI – professoralansangoi@gmail.com / CREF 

019209-G/RS  

                  

 

 


