
RUNNING FOR LIFE SANTA MARIA 2019 

 
REGULAMENTO OFICIAL 

 
ITEM 1: Quanto a organização  

       A Sa.Vi Medicina, Icosaedro Construtora e AGM realizarão em Santa Maria, com largada e chegada na 

pista da brigada Militar,  a Rústica Running For Life.  

        A prova acontecerá no dia 17 de novembro de 2019, às 9h. 

 

ITEM 2: A Competição 

        A Corrida será uma corrida pedestre, de única etapa, com duração de até 1:30 HORAS, e serão 

declarados vencedores os atletas que percorrem em menor tempo a distância oficial de 3 KM, 5 KM E 10 

KM. Percurso em asfalto com moderada altimetria. 

 

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. Menores devem entregar termo de 

responsabilidade. 

         

ITEM 5: Categorias nas três distancias: 

          15-19 anos 

 20-24 anos 

 25-29 anos 

 30-34 anos 

 35-39 anos 

 40-44 anos 

 45-49 anos 

 50-54 anos 

 55-59 anos 

 60 anos em diante 

 

ITEM 6: Programa da Prova  
 Para receber o Kit, o atleta deverá observar as seguintes normas: 
A entrega dos kits será realizada no dia anterior, na Icosaedro – horários serão divulgados nas redes sociais em 
breve. 
 
Na hora de retirada do kit e do chip, o atleta deverá conferir todos seus dados pessoais. Não serão aceitas 
reclamações cadastrais antes, durante e após a corrida; 
Não haverá tempo de tolerância decorrente dos atrasos para a retirada do seu kit; 

Largada 9h, pontualmente. Premiação acontecerá às 11h. 
 

ITEM 8: Identificação do atleta  

        O atleta receberá um número que deverá fixar em local visível de sua vestimenta.  

 

ITEM 9: 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 10: Ordem de largada e Chegada  

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



 

ITEM 11: Posto de controle  

        O posto de controle estará localizado no local de largada/chegada do percurso. 

 

ITEM 12: Alimentação e abastecimento de água.  

        A organização da prova disponibilizará aos corredores fruta, e água na chegada da prova e água no 

decorrer do percurso.  

 

 

         

ITEM 13: Inscrições  

        As inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de novembro, ou até encerramento das vagas, conforme 

ITEM 6. 

 

        A inscrição deve ser feita no site www.ideiafixabrasil.com.br ou ainda direto com o Professor Alan 

Sangoi – 55 984014047 (whatsapp). 

 

Investimento:  R$ 50,00 por atleta; (camiseta, mochilinha, numero de peito e chip) 

 

ITEM 14: Direitos de Imagem 

        A ASSESSORIA ESPORTIVA IDEIA FIXA reserva o direito exclusivo de uso das imagens da 

Corrida, sendo que os participantes consentem ao inscrever-se que, a ASSESSORIA ESPORTIVA IDEIA 

FIXA e a obtenham 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 15: Premiação:  

        Serão premiados com Troféus os 5 primeiros colocados do masculino e feminino de cada distancia e 

premiados os 5 primeiros de cada faixa etária em cada distancia, com medalha identificada. Medalha de 

participação para os demais. 

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

 
ITEN 16: 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. 

 
ITEN 17: Direção de Prova  

        Diretor da Prova ALAN SANGOI – professoralansangoi@gmail.com / whatsapp +55 55 984014047  

 

         

Professor Alan Sangoi 

Responsável técnico com CREF/RS Diretor de Prova IDEIA FIXA 
 


