
 
 

REGULAMENTO DA 3° CORRIDA E CAMINHADA 237 ACADEMIA– 
Erebango RS – Edição Especial: percurso em estrada rural  

 
1. ORGANIZAÇÃO: 

 
1.1 A Corrida e Caminhada 237 ACADEMIA tem como finalidade a 

integração e o incentivo à prática esportiva, a saúde e a qualidade de vida. 
1.2 A mesma será realizada no dia 10 de Abril de 2022, na cidade de 

Erebango - RS, tendo início as 7h:00m em frente a 237 Academia & Pilates 
(Rua Jessé Silva 237 – Centro – Erebango RS), com percurso de terra para 
proporcionar um contato maior com a ruralidade da nossa cidade.Sendo 
realizada com qualquer condição climática. O horário da largada da corrida 
ficará sujeita a alteração, em razão da quantidade de inscritos e de eventuais 
problemas de ordem externa, tais como, trafego intenso, falhas de 
comunicação ou suspensão no fornecimento de energia. 

1.3 Fazem parte da corrida a distância entre 100m e 5000m, 
distribuídos conforme categoria de inscritos sendo essas categorias 
compreendidas entre feminina e masculina.  
Categoria Corrida Rustica Adulto: 5km 
Categoria Caminhada Adulto: 3km 
Categoria Infantil: de 03 a 05 anos: 100m; de 06 a 08 anos: 200m; de 09 a 11 
anos: 600m; de 12 a 14 anos: 1km; 

1.4 Programação: 
07h:00m – Entrega de kits – na 237 Academia & Pilates  
07h:45m – Alongamento  
08h:00m – Largada da Corrida Rustica 5km 
08h:05m – Largada da Caminhada Adulto 3km 
09h:30m – Largada da Corrida Infantil 
10h:30m – Premiação Corrida e Caminhada / Encerramento 

 
 

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO  
 

2.1 Será exigido do participante no dia do evento a apresentação 
do passaporte vacinal, conforme decreto estadual – Aplicativo Conect 
SUS ou Carteirinha de Vacinação. 

2.2 Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que o mesmo 
goza de perfeito estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer 
problema relacionado a sua integridade física que decorra de sua participação 
da prova, pois a organização não se responsabilizará por acidentes que por 
ventura venham a ocorrer no transcurso da prova. 

2.3 Ao participar deste evento, o (a) participante cede, em caráter 
irretratável e irrevogável por si e seus sucessores, todos os direitos de 
utilização de sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao 
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida.  

2.4 A organização do evento, bem como qualquer outros órgãos 
envolvidos, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelos (a) 
participantes inscritos no evento, a terceiros ou outros (a) participantes, sendo 
esses de única e exclusiva responsabilidade dos (a) mesmos (o).  



 
 

2.5 Poderão os organizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior.  

2.6 Ao se inscrever no evento o (a) participante o faz de forma 
pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta 
inscrição para outro (a) participante. 

2.7 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

2.8 Se o (a) participante for menor de 18 anos será necessária 
autorização por escrito do pai ou responsável, acompanhada do número de 
Identidade dos mesmos. 

2.9 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, somente no caso 
dos mesmos se responsabilizarem pelo ato.  

 
3. INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA  

 
3.1 Os (as) atletas deverão estar no local de largada com pelo menos 

trinta minutos de antecedência (30 minutos antes da largada – 7h30min), para 
a retirada dos kits no endereço:237 Academia & Pilates. Rua: Jessé Silva 237 – 
Centro - CEP: 99920-000 – Erebango – Rio Grande do Sul 

3.2 A cada competidor será fornecido um kit composto por: um 
número (que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, 
durante toda a realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os 
participantes que não cumprirem esta exigência), uma pulseira para 
cronometragem (é bate e enrola). 

3.3 No momento da retirada do kit o responsável devera conferir os 
seus dados e o número de peito. 

3.4 Não serão aceitas reclamações cadastrais como também dos 
itens que compõem o kit após a sua retirada. 

3.5 Sistema de cronometragem é feita através de uma pulseira bate 
enrola. 

3.6 O tempo de todos os corredores que participarem da corrida será 
cronometrado e informado posteriormente, desde que observada as normas 
previstas neste regulamento. 

3.7 O (a) atleta que não retirar a sua pulseira (cronometragem bate 
enrola) na data e horário estipulado fica ciente da impossibilidade de ter 
cronometrado seu tempo. 

3.8 O uso da pulseira (cronometragem bate enrola) é obrigatório, para 
fins de classificação e cronometragem de tempo, durante todo o percurso da 
corrida. 

3.9 A pulseira (cronometragem bate enrola) deverá ser fixado 
segundo as normas do organizador no local da corrida. 

3.10 A utilização da pulseira (cronometragem bate enrola)é de 
responsabilidade única do atleta, assim como as consequências de sua não 
utilização. 

3.11 A utilização inadequada da pulseira (cronometragem bate enrola) 
pelo(a) atleta acarreta a não marcação do tempo, isentando a empresa 
organizadora na divulgação dos resultados.  

3.12 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do 
percurso que será disponibilizado através de mapa no site da empresa de 
cronometragem. 



 
 

3.13 A participação do (a) atleta na prova é estritamente individual 
sendo proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso 
tecnológico sem prévia autorização por escrito da Comissão Organizadora da 
prova, salvo pessoas com necessidades especiais comprovadas a necessidade 
de acompanhamento, ficando o julgamento da necessidade de 
acompanhamento da comissão organizadora. 

3.14 O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, 
amigos, etc., com bicicleta e outros meios, resultarão na desclassificação do 
participante. 

3.15 Na hipótese de desclassificação dos primeiros colocados, serão 
chamados os classificados com melhor tempo, sucessivamente. 

3.16 O (a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido 
nenhum meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. Igualmente, 
não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem 
serem os sinalizados para tal situação. O descumprimento destas regras 
causará a desclassificação do (a) atleta.  

3.17 Os atleta deverão tomar cuidado com eventuais desníveis, 
obstáculos, aclives ou declives que possam existir no percurso. A empresa 
organizadora não se responsabiliza por possíveis defeitos na pista. Por conta 
disso, os atletas terão a informação das ruas que integram o percurso da 
corrida com antecedência. 

3.18 O (a) atleta que empurrar o (a) outro (a) atleta, de modo a impedir 
sua progressão, estará passível de desqualificação na prova. 

3.19 O (a) atleta que, após voluntariamente, deixar a pista, não será 
permitido continuar na corrida.  

3.20 O (a) atleta deve retirar-se imediatamente da corrida se assim for 
determinado por um membro da equipe médica oficial indicada pela Comissão 
Organizadora. 

3.21 Os (as) atletas devem ser classificados na ordem em que 
qualquer parte do corpo/tronco (ficando excluída cabeça, pescoço, braços, 
pernas, mãos ou pés) atinja o plano vertical que passa pela borda anterior da 
linha de chegada.  

3.22 Ao participar deste evento, o atleta ou responsável assume total 
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o regulamento, 
assume suas despesas de transporte, alimentação, seguro, ou quaisquer 
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, 
durante e depois do evento. 

3.23  A organização não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou 
danos sofridos pelos participantes.  

3.24 Será disponibilizado a longo do percurso, 01 ponto de hidratação 
com agua mineral e também 01 na largada/chegada. 
 

4. INSCRIÇÕES  
 
4.1 Poderá participar da corrida o(a) competidor(a) aqui 

denominado(a) atleta, que se inscrever na corrida, realizar o pagamento do 
valor correspondente a inscrição no prazo de 48 horas após a inscrição e 
expressar concordância com as normas deste regulamento. 



 
 

4.2 As inscrições poderão ser realizadas pela internet no site: 
www.ucrsm.com/corridarusticaecaminhada237, ou na 237 Academia & 
Pilates localizada na Rua Jessé Silva 237, Erebango RS. 

4.3 Taxa de inscrição: Corrida Rústica e Caminhada Adulta 
R$20,00, Corrida Infantil R$ 10,00. 

4.4 Período de inscrição: 04 de Março de 2022 a 04 de Abril de 
2022. 

4.5 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou 
prorrogar prazos, ou ainda, elevar ou limitar o número das inscrições, em 
função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem 
aviso prévio. 

4.6 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de 
inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de 
dezembro do ano em que for realizada a prova. 

4.7 Os atletas devem estar acompanhados de algum tipo de 
documentação (RN, RG, CPF, CNH) para que em caso de eventuais dúvidas, 
possam comprovar sua respectiva idade.  

4.8 A idade mínima para realização da inscrição na corrida é de 03 
anos.  

4.9 Será exigido do participante no dia do evento a apresentação do 
passaporte vacinal, conforme decreto estadual – Aplicativo Conect SUS ou 
Carteirinha de Vacinação. 

4.10 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, 
assinalando a opção apresentada no sistema online, o (a) atleta aceita todos os 
termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação 
no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte 
integrante deste regulamento. 

4.11 As inscrições serão encerradas no dia 04 de Abril de 2022. 
4.12 Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações 

fornecidas no sistema online. 
4.13 A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer atleta ser substituído por outro, em qualquer situação. 
4.14 O atleta que ceder seu número de peito para outra pessoa será 

responsável por qualquer acidente ou dano que esta venha a sofrer, isentando 
o atendimento e qualquer responsabilidade da empresa organizadora, seus 
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos. 

4.15 Caso haja fraude comprovada, principalmente em relação aos 
benefícios definidos por lei, o(a) atleta será desclassificado da corrida, poderá 
responder por crime de falsidade ideológica e/ou documental perante as 
autoridades competentes e ficará impedido de participar de outras corridas 
organizadas pela empresa. 

4.16 A corrida será disputada nas categorias Masculino e Feminino. 
4.17 A corrida adulto será disputada nas categorias Geral Masculino, 

Geral Feminino e nas seguintes categorias por faixa etária (Masculinas e 
Femininas): De 15 a 19 anos; De 20 a 24 anos; de 25 a 29 anos; de 30 a 34 
anos; de 35 a 39 anos; de 40 a 44 anos; de 45 a 49 anos; de 50 a 54 anos; 
de55 a 60 anos; Acima de 61 anos; Categoria Especial feminino e Categoria 
especial masculino;  



 
 

4.18 A categoria infantil serádisputada nas seguintes categorias por 
faixa etária (masculinas e femininas): de 03 a 05 anos; de 06 a 08 anos; de 09 
a 11 anos; de 12 a 14 anos. 

4.19 A largada acontecerá na seguinte ordem:1º - Categoria Corrida 
Adulto; 2º - Categoria Caminhada Adulto 3º - Categoria Infantil.  

 
5. CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA 
A classificação dos (as) participantes da prova será definida conforme 

sua colocação (tempo/ordem de chegada). 
 
6. PREMIAÇÃO:  
6.1 O (a) participante que completar o percurso, em conformidade 

com o regulamento, receberá a premiação assim distribuída: 
Categoria Corrida Adulto:  
Geral (masculino e feminino): Troféu: 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º 

Lugar 5º Lugar. 
Por faixa etária (masculino e feminino): Troféu: 1º Lugar 2º Lugar 3º 

Lugar Medalha: 4º Lugar 5º Lugar. 
Categoria especial (masculino e feminino): Troféu: 1º Lugar 2º Lugar 3º 

Lugar Medalha: 4º Lugar 5º Lugar. 
 
Categoria Infantil: 
Por Faixa etária (masculino e feminino) Troféu: 1º Lugar 2º Lugar 3º 

Lugar Medalha: 4º Lugar 5º Lugar. 
6.2 Haverá premiação com troféus para: A atleta feminina mais idosa; 

O atleta masculino mais idoso; A atleta feminina mais nova, O atleta masculino 
mais novo; Maior Equipe Adulto e Infantil presente - Para atletas que 
participarem da corrida e da caminhada. 

6.3 Os atletas inscritos e premiados na classificação geral não 
serão premiados nas categorias por faixa etária, não haverá premiação 
em dinheiro em nenhuma das categorias. 

6.4 Para todos os atletas inscritos na corrida que completarem o 
percurso e não classificarem em nenhuma das categorias (adulta e infantil, 
geral e faixa etária) receberão medalhas de participação. 

6.5 Todos os atletas inscritos na caminhada receberão medalhas de 
participação. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
7.1 - Os casos omissos ou não previstos que porventura venham a 

ocorrer serão resolvidos pela comissão organizadora, que é soberana em suas 
decisões.  

7.2 - Para maiores informações entrar em contato com:  
Juselene telefone: 54 99900-0237 e-mail: juselene_c@yahoo.com.br 
Endereço: Rua Jessé Silva 27, Centro, CEP: 99920-000 Erebango RS 

mailto:juselene_c@yahoo.com.br

