


REGULAMENTO GERAL DA PROVA: 
1º CIRCUITO FERTISYSTEM DE CORRIDA RURAL 

1. A PROVA 
1.1 A prova será realizada no dia 20 de maio de 2018 na cidade de Passo Fundo - RS, com 
percursos de 5 km e 11 km. A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer 
decisão contrária a isso só poderá ser tomada pela organização da prova e será somente visando 
à segurança dos atletas. 
1.2 A largada será realizada no pórtico de entrada do NTF – Núcleo Tecnológico FertiSystem 
(ROD RS 153 KM 09 2,8KM, S/N, Via Vicinal, Bom Recreio). A chegada ocorrerá no mesmo local. 
Horários de largada: 08h30min – 11km e logo em seguida os 5km. A ORGANIZAÇÃO solicita 
extrema atenção as chamadas do sistema de som na área de largada para eventuais ajustes nos 
respectivos horários. Importante: o participante é responsável por largar no horário indicado, 
devendo chegar com antecedência ao local. A largada será encerrada 5 minutos após seu início, 
não serão computados os tempos de quem largar após este prazo. 
1.3 O prazo máximo para a conclusão da prova é de 03 horas para todos os atletas. 
1.4 Os atletas deverão usar os números de peito fornecidos pela Organização para 
identificação na prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item não for 
cumprido. 
1.5 Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não 
será devolvido o valor da inscrição. Em caso de desistência do atleta, não será ressarcido o valor. 
1.6 Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro do prazo previsto 
de 5 minutos após a publicação dos resultados no mural do evento. 
1.7 Serão motivos de possível desclassificação: Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou 
estimulantes; causar danos a propriedades particulares ou a natureza; jogar lixo nas vias 
públicas ou fora das lixeiras; atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o trabalho dos 
fiscais; praticar atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; utilizar “batedor” (apoio) 
durante a prova; desacatar ou desrespeitar as decisões da Organização e orientações dos 
Resgates ou dos Fiscais; trocar o número de peito com outro atleta sem comunicar a 
Organização, exceto antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema. 
 
2.  O PERCURSO 
O percurso pode ser visto pelo link: 
https://drive.google.com/open?id=1nWupLYU6JpRZeruvKqTRl99jSoOtopdW&usp=sharing  
2.1 11 Km. 
Saída dos portões do NTF > passa pelos silos > dobrar a esquerda em direção à encruzilhada 
Müller > após o Cemitério virar à esquerda > segue até o acesso à via do NTF > segue até o ponto 
de chegada. 



 
Figura 1 - 11Km 
 
2.2 5 km: 
Saída dos portões do NTF > passa pelos silos > pega a direita até a Igreja > volta até a esquina 
dos silos > segue até o acesso do NTF. 

 
Figura 2 - 5Km 

 



3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Na CORRIDA o PARTICIPANTE menor de 16 anos deverá ter autorização (escrita e registrada) 
dos pais ou responsável. As inscrições poderão ser feitas por terceiros, desde que seja maior de 
idade e tenha um Documento de Identidade do PARTICIPANTE, que deverá ser apresentado pelo 
terceiro no ato da inscrição ou da retirada do kit. O PARTICIPANTE que não estiver dentro do 
tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado a se retirar da competição, 
finalizando a prova neste ponto, a partir daí a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por 
qualquer tipo de serviço ou apoio a este PARTICIPANTE. O PARTICIPANTE deverá observar o 
trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. 
  
4. INSCRIÇÕES / DOAÇÕES, VALORES E PRAZOS 
 
         As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site 
http://www.esportif.com.br/evento/CORRIDARURAL. A inscrição só será confirmada mediante 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 (Trinta Reais) no primeiro lote ou no valor 
de R$ 40,00 (Quarenta Reais) no segundo lote. Os kits serão entregues no dia 19/05/2018 (ou 
no dia do evento para moradores de fora da cidade), mediante a entrega de ao menos 1kg de 
alimento não perecível. O local de entrega será divulgado pela comissão organizadora pelo 
menos 20 (vinte) dias antes do evento na Fanpage https://www.facebook.com/CorridaRuralFS/. 
 As inscrições vão do dia 02/03/2018 até 15/03/2018 para o primeiro lote, já para o 
segundo lote será de 16/03/2018 a 13/05/2018 ou até atingir a quantidade máxima de 500 
participantes. 

A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de 
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. Não haverá devolução 
nem transferência de taxa de inscrição.  

 
OBS: Será considerado 1Kg a embalagem devidamente lacrada de fábrica, não serão 

aceitas embalagens violadas e nem com peso inferior a 1kg. 
 
5. O KIT 
 

O Kit deverá ser retirado um dia antes do evento para os moradores de Passo Fundo, no 
local indicado pela comissão conforme orientação no item 4. Para os inscritos que são residentes 
em outros municípios e que não conseguirem retirar o kit no dia anterior, poderão retirar no dia 
20/05/2018 das 7h30min às 8h no local do evento. 

 
O Kit será composto por: 

a) 1 camisa (tamanho (BL, P, M, G ou GG) escolhido no formulário de inscrição online); 
b) 1 sacochila; 
c) 1 chip; 
d) 1 número para o peito; 
e) Brinde extras para os primeiros inscritos*. 
 
*Obs.: Os primeiros inscritos poderão ganhar alguns brindes diferenciados. Ficará a critério da 
organização definir a regra para a distribuição de brindes extras, conforme a quantidade de 
brindes disponibilizados pelos patrocinadores.  
  



 
 
6.  PREMIAÇÃO DESTE EVENTO 
 

Não receberá premiação o participante que estiver inscrito na categoria divergente da sua. 
Só será entregue a premiação para o ganhador. Caso o ganhador precise se ausentar antes da 
premiação, deverá procurar a equipe organizadora, no dia do evento, para o recebimento dos 
prêmios, caso isso não aconteça, perderá o direito a premiação. 
 
6.1 Será entregue a cada participante concluinte do percurso uma medalha de participação, 

desde que tenha cumprido a prova dentro do prazo máximo estipulado no item 1.3, de 
acordo com a modalidade competida (11km ou 5km). 

 
6.2 Corrida 11 km: 
 

Classificação 
11Km 

Masculino Feminino 
Geral PNE Geral PNE 

1º  R$   350,00   R$   350,00   R$   350,00   R$   350,00  
2º  R$   250,00   R$   250,00   R$   250,00   R$   250,00  
3º  R$   200,00   R$   200,00   R$   200,00   R$   200,00  
4º  R$   150,00   R$   150,00   R$   150,00   R$   150,00  
5º  R$   100,00   R$   100,00   R$   100,00   R$   100,00  

 
*O valor em dinheiro poderá ser alterado para mais, caso tenhamos todos os patrocinados 
esperados. 
 
 
6.3 Corrida 5km 

Classificação 
5Km 

Masculino Feminino 
Geral PNE Geral PNE 

1º  R$   250,00   R$   250,00   R$   250,00   R$   250,00  
2º  R$   200,00   R$   200,00   R$   200,00   R$   200,00  
3º  R$   150,00   R$   150,00   R$   150,00   R$   150,00  
4º  R$   100,00   R$   100,00   R$   100,00   R$   100,00  
5º  R$     50,00   R$     50,00   R$     50,00   R$     50,00  

 
*O valor em dinheiro poderá ser alterado para mais, caso tenhamos todos os patrocinados 
esperados. 
 
6.4 Maior equipe 
A equipe com o maior número de corredores irá ganhar um troféu. 
 
 



7.  CATEGORIZAÇÃO 
 
A categorização se dará: Gênero (masculino, feminino), PNE e faixa etária, conforme tabela a 
baixo: 
 
• CATEGORIA A – 16 à 19 ANOS 
• CATEGORIA B – 20 à 24 ANOS 
• CATEGORIA C – 25  à 29 ANOS 
• CATEGORIA D – 30 à 34 ANOS 
• CATEGORIA E – 35 à 39 ANOS  
• CATEGORIA F – 40 à 44 ANOS 
• CATEGORIA G – 45 à 49 ANOS 
• CATEGORIA H – 50 à 54 ANOS 
• CATEGORIA I – 55 à 59 ANOS  
• CATEGORIA J – 60 à 64 ANOS  
• CATEGORIA K – 65 anos ou mais  
• CATEGORIA “PNE” 

8. POSTOS DE HIDRATAÇÃO 
 

Haverão postos de hidratação ao longo do percurso e no ponto de chegada para aos 
participantes inscritos. 
 
9. CUIDADO COM OS ATLETAS 
 

Cada atleta conhece o seu limite, em hipótese alguma os organizadores e seus apoiadores 
poderão ser punidos por eventuais lesões que os atletas poderão sofrer. Ficará a encargo da 
organização disponibilizar ambulâncias para fazer os primeiros atendimentos e encaminhar para 
o hospital, se necessário, para a utilização do SUS. 
 
10. INFORMAÇÕES 
 
O participante fica ciente de que os serviços de fornecimento do chip de cronometragem, 
elaboração, fornecimento de resultados, divulgação e publicação dos mesmos, são dependentes 
de equipamentos eletrônicos de transmissão de dados. Estes equipamentos podem sofrer 
algum tipo de interferência e perda de informações. Neste caso, ficam isenta a organização e 
realizadores do fornecimento dos mesmos. Por segurança, a organização disponibilizará equipes 
de anotadores para verificar a ordem de chegada dos participantes. 
 
11. DISPOSIÇÕES E RESSALVA 
 
Os casos omissos serão resolvidos por inteiro critério da organização da prova. 
 
 



 

 

Realização:


