
 

 

                                                     1ª CORRIDA RÚSTICA DE GUARANIAÇU 
FICHA DE INSRIÇÃO  

 
Nome: ___________________________________Equipe:______________________ 

Data de nascimento:_______________ Idade:____ Sexo:(__) Masculino  (__ ) Feminino 

RG:________________ Fone:_______________Celular ________________________ 

Endereço: _________________ Número:_________ 

Bairro:_____________________________ CEP:_________________ 

Cidade:_____________ UF:______ e-mail:____________________________ 

 
Categoria: 

ESPECIAL 

ATLETAS DO MUNICIPIO 

(   )16 anos a cima 

MASCULINO  

(   ) 16 a 24 anos (   ) 25 a 34 anos  (   ) 35 a 44 anos  (   ) 45 a 54 anos   (   ) 55 anos acima 

FEMININO  

(   ) 18 a 24 anos (   ) 25 a 34 anos  (   ) 35 a 44 anos  (   ) 45 a 54 anos   (   ) 55 anos acima 

  
   

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________________, RG ______________________, declaro gozar de 

plena saúde, estar apto a praticar o esporte em questão, ter treinado apropriadamente para a prova e estar 

disputando o evento por minha livre e espontânea vontade, isentando os organizadores e patrocinadores do 

evento de qualquer responsabilidade. Autorizo, outrossim, o uso de minha imagem a título gratuito, em fotos, 

filmes ou outras gravações relativas ao evento. Reconheço que, todo o material e equipamentos necessários 

para o desempenho nesta prova são de minha inteira responsabilidade, estando de pleno acordo com o 

regulamento. 

 

Data: ___/___/_____ 

ASS: ______________ _____________________________________ 

Atleta 

 

 

 

 



1ª CORRIDA RÚSTICA DE GUARANIAÇU 

Regulamento Geral 

 

 Dia: 11/11/2012 

 Local: em frente a Prefeitura Municipal de Guaraniaçu 

  

CAPITULO I - DENOMINAÇÃO E OBJETIVO 

 ART. 1º - Este evento é uma promoção com iniciativa do atleta Gilberto Alves da silva. O evento tem por objetivo 

oferecer ao público uma nova modalidade esportiva no município, proporcionando aos praticantes de esportes em geral 

o acesso a uma atividade saudável, expandindo assim, a prática do Pedestrianismo, revelando e aprimorando atletas em 

geral. 

  

CAPITULO II - CONSTITUIÇÃO 

 ART. 2º - Este evento consiste na execução de um percurso pré determindo, com as seguintes distâncias: 10km, 

5km e 3km caminhada, cuja vitória se dá pelo menor tempo para completá-las, na qual participam pessoas de ambos 

os sexos distribuídos nas seguintes categorias e distâncias: 

 

MASCULINO 

Categoria A  16 a 24 anos 

Categoria B  25 a 34 anos 

Categoria C  35 a 44 anos 

Categoria D  45 a 54 anos 

Categoria E  55 anos acima 

FEMININO 

Categoria F  16 a 24 anos 

Categoria G  25 a 34 anos 

Categoria H  35 a 44 anos 

Categoria I  45 a 54 anos 

Categoria J  55 anos acima 

 

 

CAPITULO III – INSCRIÇÃO 

 ART. 3º - As inscrições serão com valor de 30,00  até o dia 05/11  2012,  e 40,00,  do dia 05 á 09/11/2012ou 

pelos fones. Sua inscrição será valida mediante comprovante de deposito. AGENCIA: 3864     CONTA:07841 9     

Gilberto a da silva          banco Itaú.  Enviar ficha de inscrição e comprovante de deposito para o email:                     

duathlonguaraniacu@hotmail.com 

 

CAPITULO  IV – LARGADAS 

 ART. 4º - A largada da prova será as 09:00h para todas as categorias, podendo a organização se reservar ao 

direito de realizar duas largadas a partir do referido horário. 

  

CAPITULO V – PREMIAÇÃO 



 ART. 5º - Haverá as seguintes premiações: para os 10km 

Troféu para os 3 primeiros colocados de cada categoria; 

 Medalha de participação para todos os atletas que concluírem a prova. 

      Haverá premiação em espécie para os três primeiros de cada categoria no valor de 100,00 para o primeiro 80,00 

para o segundo e 50,00 para o terceiro 

 

     Para os 5km  

     Troféu para os cinco primeiros geral e medalhas para todos que concluírem a prova 

 

     Para a caminhada medalha de participação  

    

     Para os atletas do município serão premiados com troféus os cinco primeiros 

 

CAPITULO VI – CONTROLE DE PROVA 

 ART. 7º - A apuração da prova será através da ordem de chegada (tomada de tempo,). 

 ART. 8º - O atleta só poderá participar da prova dentro da sua categoria. 

 ART. 9º – A responsabilidade de obedecer ao percurso determinado para a prova é inteiramente do atleta, 

reservando aos fiscais o direito de desclassificação do atleta caso este não faça o número de voltas ou percurso 

corretos. 

 

CAPITULO VII ––  DA PROVA 

 ART. 10 - Os números do peito serão entregues das 7:00 horas ás 8:30 horas no local da largada da prova no 

dia 11/11/2012 

 

CAPITULO VIII – ALOJAMENTO 

 ART. 11 - Não serão oferecidas vagas para o alojamento. 

 

CAPITULO IX  -  NORMAS GERAIS 

 ART. 12 - É obrigatório o uso do número de corrida em local visível à frente do corpo do atleta, o número não 

pode sofrer qualquer tipo de alteração. 

 § PRIMEIRO – A comissão organizadora da prova oferecerá a numeração para cada atleta antes da largada da 

prova. 

 ART. 13 - Toda inscrição de atleta deixará claro que o mesmo goza de perfeito estado de saúde, eximindo a 

comissão organizadora da prova, bem como os patrocinadores, de quaisquer responsabilidades. 

 ART. 14 - A comissão organizadora do evento e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes que 

venham ocorrer com atletas no decorrer do percurso. 

 ART. 15 - No ato da inscrição, o atleta estará concordando com as condições estipuladas neste regulamento. 

 ART. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

 

 


