TRAIL RUN RUFINOPÓLIS-VERÍSSIMO - 2021
REGULAMENTO

REALIZAÇÃO: JORGE JADIR ELIAS JUNIOR/NICHOLLI CECILIA RESENDE SILVA
APOIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO / ACRU(ASSOCIAÇÃO DE
CORREDORES DE RUA DE UBERBA)
01 - DAS PROVAS:
:
1.1 - DATA DA REALIZAÇÃO E LOCAL:
14/11/21 –RUFINOPÓLIS
2 -LOCAL DE INSCRIÇÕES:
Através Do site SportBro.com
.
2.1 - PERÍODO DE INSCRIÇÕES: até 72 horas antes do evento ou ate o limite de 200
inscritos.
2.2 - VALOR DAS INSCRIÇÕES:
1º lote R$130,00( kit atleta e camiseta sublimada) até 20/09/21

2º lote R$140,00 (kit atleta e camiseta sublimada ) 21/09/21 ate 10/10/21
3° lote R$ 140,00 (kit atleta)
O percurso
O percurso será todo dentro de Rufinópolis pré demarcado com placas e tnt e staffs.
Teremos dois percursos o longo de 16-kms (podendo sofrer alterações em virtude de
condições climáticas) e percurso curto de 7.5-kms(podendo sofrer alterações em virtude
de condições climáticas)
Trajeto composto por 1% de asfalto e 99% de estradão e trilhas.

PREMIAÇÃO
A premiação da Corrida trail run de Rufinopolis será assim distribuída: Todo participante que completar o

percurso do evento dentro dos tempos máximos previstos receberá uma medalha de participação para as
distâncias de 7.5k e 16k.

Das categorias:
Sub 23 anos
Sub 33 anos
Sub 43 anos
Sub 53 anos

Sub 60 anos
Acima de 60 anos
PNE

I - Os 5 (cinco) primeiros colocados na categoria geral masculino na prova receberão troféu e medalha,podendo
eventualmente, receber prêmios.

II - As 5 (cinco) primeiras colocadas na categoria geral feminino na prova receberão troféu e medalha, podendo,
eventualmente, receber prêmios.

Regras gerais da corrida
-A idade mínima para participação na corrida é de 15 anos;
Será invalidada a participação do atleta que não utilizar corretamente o chip eletrônico (quando houver) e
número de peito, sob pena de não inclusão do tempo de realização da prova na lista de resultados oficiais;
Durante a competição os atletas deverão passar pelos tapetes magnéticos para registro dos tempos. Os tapetes
magnéticos têm cerca de 1 (um) a 3 (três) centímetros de altura. Cientes dessa informação, os atletas devem
observar e ultrapassar esse pequeno obstáculo;
Haverá cronometragem da corrida, usando-se como referência o relógio da largada e sistema de chip eletrônico
(quando houver) ou anotação manual por árbitros fornecidos pelo Sesc e/ou Federação Mineira de Atletismo;
- A prova terá duração máxima de 2 (duas) horas, independentemente da escolha do percurso de 7.5K, 16K ou
caminhada, sendo que, para a largada, o atleta poderá largar pelo pórtico até no máximo 10 (dez) minutos após
a largada oficial da prova;
O participante que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado a
retirar-se da competição, finalizando a prova nesse ponto, a partir do qual a organização não será mais
responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a esse participante. Ao ser convidado a retirar-se da
competição, o participante poderá embarcar no meio de condução oferecido pela organização para retornar ao
ponto de largada, quando esse serviço estiver disponível;
O participante deverá seguir o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para obter qualquer tipo de
vantagem;
É proibido o auxílio de terceiros durante a realização da prova, bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico sem prévia autorização, por escrito, da organização;
Não haverá pagamento de cachê referente à participação para nenhum corredor;
A participação no evento será individual para as provas de 7.5K, 16K.

O participante assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e que treinou
adequadamente para o evento;
À direção técnica da prova reserva-se o direito de incluir no evento participante especialmente convidado.

ENTREGA DE KITS
A entrega do kit da corrida acontecerá somente no dia 06 denovembro 2021, em local Loja Ruby Joias Uberaba –
MG (34) 33382104 das 08:00hs as 15hrs.
O(a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização perderá o direito ao kit. Não serão
entregues kit no dia do evento.

- PROGRAMAÇÃO
6:00hr– Chegada da equipe organizadora.
7:30hr– Distribuição dos Staffs no percurso e início da montagem da arena.
8:00hr – Chegada dos atletas.
8:30hr – Sinal de partida
10:30hr – Início da premiação e recolhimento dos Staffs de percurso
12:00hr- Encerramento das atividades.
- LOCAL DAS PROVAS:
Saída e chegada na Praça Rufino alves

Veríssimo 30, agosto de 2021

Nicholli Cecília Resende
Organizadora

Jorge Jadir Elias Junior
organizador

