
VII RÚSTICA DECORPORE 2019 
Assessoria Esportiva Ideia Fixa 

REGULAMENTO 

ITEM 1: Da Organização: 

 A Decorpore de São Luiz Gonzaga/RS realizará a VII Rústica Decorpore 2019. 

A assessoria fica a cargo da Ideia Fixa Brasil. 

 A prova acontecerá no dia 9 de novembro de 2019, às 18h30min, iniciando com as provas Kids, 
Mirim, Infantil e Juvenil, posteriormente, às 20h a prova adulta. 

ITEM 2: Do Objetivo: 

  A Rústica Decorpore é uma corrida pedestre, de etapa única, com o objetivo de incentivar a 
prática esportiva, buscando qualidade de vida para a comunidade em geral através do esporte.  

ITEM 3: Da Competição: 

 Serão declarados vencedores os atletas que percorrerem em menor tempo o percurso, conforme 
sua categoria. Percurso em asfalto plano, dentro da cidade. Abaixo os percursos: 

 Categoria Kids: 200 m* 

Categoria Mirim: 400m  

 Categoria Infantil: 800m 

 Categoria Juvenil: 1.200m 

 Categoria Adulto: 5Km 
* Somente prova participativa. 

 Os atletas participantes deverão optar, no ato da inscrição, se farão corrida (com chip) ou caminhada (sem 

cronometragem) durante a prova. 

ITEM 4: DO PERCURSO 

 



ITEM 5: Das Inscrições:  

As inscrições e pagamento poderão ser feitos desde o dia 07 de outubro de 2019 até o dia 05 de 
novembro, às 23h59min. 

 A inscrição deve ser feita pelo site www.ideiafixabrasil.com.br, com as opções de pagamento em 
boleto ou cartão. Para os participantes São Luizenses, a inscrição poderá ser feita nos pontos: Loja 
Decorpore, Mania Sport e SESC. 

 O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 por atleta. 

 O valor da inscrição depois de confirmada, não será devolvido em nenhuma hipótese, pois 
sustenta o evento. 

 Estarão isentos da taxa de inscrição, estudantes com idade até 18 anos, mediante comprovação 
de matrícula. A inscrição isenta não dá direito a camiseta, podendo adquirir a mesma de forma particular, 
sendo o custo de R$ 35,00. 

ITEM 6: Das Condições Gerais: 

A Prova será regida por esse regulamento e aprovada pelo corredor ao inscrever-se no evento.  

 Teremos ambulância com socorrista, para socorros básicos.   

 Demais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico, serão de inteira 
responsabilidade do atleta. 

ITEM 7: Da Admissão Dos Participantes: 

 Será admitido como participante inscrito na prova, toda pessoa maior de 18 anos de idade, de 
qualquer nacionalidade, que cumpra as exigências deste regulamento. 

 Para os menores de 18 anos, o responsável deverá assinar um termo de responsabilidade, 
juntamente, com a inscrição. 

ITEM 8: Das Categorias: 

 Somente individual, em distribuição por faixa etária.  

 Abaixo relação de categorias: 

Infantil (Feminino e Masculino): 

Categoria A – Kids – até 06 anos* 

Categoria B - Mirim - De 07 a 09 anos. 

Categoria C - Infantil - De 10 a 12 anos. 

Categoria D- Juvenil - De 13 a 15 anos. 

* Exclusivamente, nessa categoria será permitido o atleta realizar o percurso na companhia de um 
responsável. 



Adulto (Feminino e Masculino): 

Categoria E - De 16 a 20 anos. 

Categoria F - De 21 a 25 anos. 

Categoria G - De 26 a 30 anos. 

Categoria H - De 31 a 35 anos. 

Categoria I - De 36 a 40 anos. 

Categoria J - De 41 a 45 anos. 

Categoria K - De 46 a 50 anos. 

Categoria L - De 51 a 55 anos. 

Categoria M - De 56 a 60 anos. 

Categoria N - De 61 anos em diante. 

ITEM 9: Da Retirada Do Kit Esportivo:  

 É preciso retirar o Kit Esportivo (Camiseta, Número e Chip Eletrônico), a partir das 16 horas no 
local identificado no evento. Sendo horário máximo para retirada 18h horas. 

 O atleta receberá 1(uma) camiseta, o tamanho deverá ser identificado na hora da inscrição, se não 
informado, o atleta receberá conforme a disponibilidade de tamanhos no evento. 

 O atleta receberá 1(um) número que deverá ser fixado na frente da camiseta. 

 O atleta receberá 1(um) chip eletrônico que deverá ser fixado no cadarço do tênis. 

 Os atletas que forem realizar caminhada (sem cronometragem) não receberão o chip eletrônico. 

ITEM 10: Do Patrocínio Individual: 

 Respeitada a utilização do número oficial frontal na vestimenta, a empresa promotora da VII 
Rústica 2019 gostaria que todos os atletas usassem a camiseta do evento durante a realização da prova, 
porém, esse ano, os grupos de corridas patrocinados serão liberados para usarem as camisetas dos seus 
respectivos patrocinadores. 

 Não será permitido aos atletas inscritos correr “sem camisa”, sem o número de identificação ou 
sem o chip eletrônico*. O não cumprimento acarretará em desclassificação sumária. 
  

* Caminhada sem chip eletrônico. 
 
ITEM 11: Da Ordem de Largada e Chegada:  
 
  A largada, dos adultos, se dará em grupo total de participantes, sem preferências de idade, sexo 
ou categoria. 



 As crianças e adolescentes, inscritos nas Categorias A, B, C e D farão o percurso na pista de 
atletismo da Praça Cícero Cavalheiro, e sem utilização do chip eletrônico. 

ITEM 12: Da Alimentação e Abastecimento de Água:  

 Será disponibilizada água e frutas aos atletas, em local reservado, para uso exclusivo dos atletas 
que participarão da prova. 

ITEM 13: Dos Direitos de Imagem: 

 A ASSESSORIA ESPORTIVA IDÉIA FIXA e DECORPORE terão o direito exclusivo de uso das imagens 
da VII Rústica Decorpore 2019. 

  Os participantes consentem ao inscrever-se que, a Assessoria Esportiva Ideia Fixa e a Decorpore, 
obtenham o direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e/ou coletiva para tudo aquilo 
que diga respeito à participação no evento acima mencionado, incluindo uso comercial. 
 
ITEM 14: Da Premiação: 

 A premiação acontecerá logo após o término da prova. 

 Medalha temática de participação para todos os inscritos que completarem a prova. Esta será 
entregue logo após o término da prova. 

 A escola e empresa que tiverem o maior número de participantes na prova serão premiadas. 

 Na categoria Kids(A) todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas de 
participação, nas Categorias Mirim(B), Infantil(C) e Juvenil(D), Feminino e Masculino, os 3 primeiros 
colocados, serão premiados com medalha mais kit esportivo. O 4° e 5º colocados, com medalha mais 
brinde. 

 Nas Categorias Adulto (E,F,G,H,I,J,K,L,M, N), Feminino e Masculino, os primeiros (1º) colocados 
serão premiados com troféu. O 2º, 3º, 4º e 5º colocados serão premiados com medalha.   

 Para os 5 primeiros colocados na Categoria Geral Adulto, Feminino e Masculino, teremos 
premiações especiais conforme segue no quadro abaixo: 

 

Premiação Categoria Geral Feminino 

De 1º a 5º Classificação: Troféu Dinheiro Kit Feminino 

1º Lugar Troféu R$ 250,00 - 

2º Lugar Troféu R$ 150,00 - 

3º Lugar Troféu R$ 100,00 - 

4º Lugar Troféu - Kit Esportivo 

5º Lugar Troféu - Kit Esportivo 

 
Premiação Categoria Geral Masculino 

De 1º a 5º Classificação: Troféu Dinheiro Kit Masculino 

1º Lugar Troféu R$ 250,00 - 



2º Lugar Troféu R$ 150,00 - 

3º Lugar Troféu R$ 100,00 - 

4º Lugar Troféu - Kit Esportivo 

5º Lugar Troféu - Kit Esportivo 

Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente este artigo sob pena de desclassificação 
sumária. 

ITEM 15: Das Considerações Finais: 

 A Organização do evento 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 16: Da Direção De Prova: 

 A direção da prova será organizada e controlada pelo Professor Alan Sangoi, da Assessoria 
Esportiva Ideia Fixa. 

Professor Alan Sangoi/Grupo Ideia Fixo - Diretor da prova e Responsável Técnico 

CREF 019209-G/RS 

Decorpore - Organizadora do Evento 

 
 


