
REGULAMENTO DA 1ª RÚSTICA DO MATE 

 

 

1. A PROVA 

1.1. Será realizada no dia 19 de novembro de 2017, na cidade de Ilópolis-RS. 

Largada as 09 horas da manhã. 

Entrega de Kits das 07 às 08 h 30 min. (no dia da prova) 

 

1.2. A Corrida, na modalidade 5 km, serão premiados os 5 (cinco) primeiros colocados na geral, masculino e 

feminino com Troféu, os 5 (cinco) primeiros de cada categoria com troféus, todos que concluirem a prova 

receberão medalha de participação. 

1.3. O local de concentração e largada será no Pórtico de entrada da 8ª Turismate. 

1.4. A prova terá duração máxima de 2h .  

 

 

1.5. A inscrição acontece pelo site www.youmovin.com.br      

Valor: R$40,00   

 

 

 

 

1.6. As inscrições serão realizadas pela internet, através do site, até o dia 12-11-2017. 

 

 

 

 

2. KIT ATLETA 

2.1. O kit atleta será composto por: 

• Camiseta; 

• Número de peito; 

• Chip descartável; 

• Medalha de participação (entregue no final da prova). 

 

2.2. O Kit Atleta será disponibilizado para retirada no dia 19/11 das 07 às 8:30, no local da prova. 

  

2.3. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de 

participar da prova. 

 

2.4. Não serão entregues kits fora do período/horário determinado. 

 

2.5. A nenhum dos participantes da Corrida, será permitido participar sem o número de peito fornecido, ato 

este passível de desclassificação. 

 

2.6. No momento da retirada do Kit Atleta, o atleta (ou responsável por retirar o kit) deverá conferir seus 

dados e o número de peito. O fornecimento do número de peito a outrem implicará na desclassificação do 

participante inscrito. 

 

2.7. Para retirar o Kit Atleta o atleta deverá apresentar o comprovante de inscrição, ou o RG ou ainda um 

documento original com foto. 

 

2.8 Para retirar o Kit Atleta para outro participante, será necessário apresentar o comprovante de inscrição, 

ou uma cópia do RG do participante, mais documento com os dizeres: eu …………… aprovo que 

……………………………… possa retirar meu Kit Atleta com minha cópia da identidade e/ou documento 

com foto. 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

 

 

http://www.youmovin.com.br/


3.1. Por se tratar de ruas de domínio público, os atletas deverão ter atenção aos desníveis e obstáculos que 

podem existir ao longo do percurso. A organização não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista (ruas 

e/ou avenidas) do trajeto. Por conta disto, os órgãos oficiais responsáveis têm a informação das ruas que 

integram o evento com antecedência. 

 

3.2. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os sinalizados para 

tal situação, sendo proibido pular grades, cavaletes e cones que delimitam estas áreas para entrar na pista em 

qualquer momento das provas. O descumprimento destas regras causará a desclassificação da atleta. 

 

 

3.3. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema on-

line, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua 

participação no evento de acordo com o “Termo de Responsabilidade e Uso de Imagem”. 

 

4. CATEGORIAS PARA CORRIDA DE  5KM, MASCULINO E FEMININO 

 

• 16 a 19 anos:  

• 20 a 24 anos:  

• 25 a 29 anos:  

• 30 a 34 anos:  

• 35 a 39 anos:  

• 40 a 44 anos:  

• 45 a 49 anos:  

• 50 a 54 anos:  

• 55 a 59 anos:  

• 60 anos ou mais:  

Categoria kids e menores receberão medalhas de participação. 

03 a 05 anos – 50 metros 

06 a 08 anos – 50 metros 

09 a 11 anos – 100 metros 

12 e 13 anos – 200 metros 

14 e 15 anos – 500 metros 

Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas de participação. 

 

 

 Para efeito de premiação por faixa etária, valerá o ano de nascimento. 

 

 Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 15 minutos após a 

divulgação do resultado. 

 

 – O corredor deverá estar presente na hora da entrega da premiação do circuito. Não haverá possibilidade de 

retirada posterior da premiação. 

 

 

 

 

5. GERAL 

5.1. Ao participar, o atleta assume a responsabilidade pelos dados fornecidos no momento da inscrição on-

line ou pessoal e aceita totalmente o Regulamento da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de 

saúde para participação das provas. 

 

5.2. O Coordenador da Área Médica reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não estiver em 

condições de saúde adequadas para a prática esportiva. 

 

5.3. Haverá uma ambulância com equipe médica no local da largada/chegada. 

 

5.4. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta venha a sofrer durante o transcorrer do evento, 

não serão de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova. 



 

 

5.5. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação aos 

participantes. 

 

5.6. A prova, acontecerá sob qualquer condição climática, podendo ser cancelado caso condições de 

catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes. 

 

5.7. Ao longo do percurso, haverá  posto de hidratação. 

 

6. FINAL 

6.1. Ao participar deste evento, a participante cede todos os direitos de utilização de suas imagens para 

finalidades legítimas. 

 

6.2. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação. 

 

6.3. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora, que terá a 

decisão final. 

 

6.4. A Organização se reserva o direito de alterar o percurso descrito no regulamento, se necessário for, 

visando melhorias na qualidade e segurança da prova. 

 

6.5. Ao participar deste evento, o inscrito concorda com todo e qualquer procedimento descrito neste 

regulamento. 

 

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Ilópolis e Chipsul Running  

                                                                                                    


