
 

R E G U L A M E N T O 

1ª CORRIDA ECOLÓGICA DE 
GENERAL CÂMARA – RS 

 

A Corrida Ecológica tem como objetivo integrar corredores, 

colaboradores e a comunidade da região, através da prática esportiva e 

da disseminação de valores como a sustentabilidade e a integração entre 

as pessoas para uma melhor qualidade de vida.  
 
 

Data: 01 de Maio de 2019 
Distância: 1,5km e 2,5km 

Largada:  9h 
Início do credenciamento às 8h  

Local: Festa da Semana do Município de General Câmara 
 
 

 INSCRIÇÕES:  
As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail 

meioambiente@generalcamara.com ou diretamente na Secretaria de Meio 
Ambiente de General Câmara até a data de 23/04/2019. 
O e-mail deverá conter: Nome, RG, CPF, Endereço, Telefone, Sexo, Opção 
entre as 06 corridas. 
 

 CATEGORIAS  
Serão disputadas as seguintes categorias nas provas:  

 

                   Corrida 01 Abertura  – CRAS - 1,5km 

                Corrida 02 – Família – Corrida com 02 pessoas (01 adulto (força livre) e 01 

criança (até 10 anos) – 1,5km* 

                Corrida 03 – Força livre Feminino – 1,5km 

                Corrida 04 – Força livre Feminino – 2,5km 

                 Corrida 05 – Força livre Masculino – 1,5km 

              Corrida 06 – Força livre Masculino – 2,5 km  
 
*Corrida 02 – Família – ambos os sexos, os dois participantes deverão passar 
na chegada ao mesmo tempo, não é obrigatório ter vínculo familiar. 
 
 
 
 
 

mailto:meioambiente@generalcamara.com


 

 GRID DE LARGADA 
 

Todas as corridas terão Grid de largada com a 1º posição (5 
metros à frente) e 2º posição (3 metros à frente) dos outros 
competidores. Estas posições levarão em consideração o Projeto de 
Tampinhas e Lacres que existe em nosso município. O competidor 
que apresentar na hora do cadastramento a maior quantidade em Kg 
de tampinhas e lacres de garrafas terá a vantagem dos 02 Grids 
acima citados. 

Lembramos que O projeto visa ajudar a Associação 
Camarense de Proteção aos Animais e a Campanha de cadeiras de 
Roda do Rotary Club. 

 

 PERCURSO  
 Percurso 1,5km: 

 
Percurso 2,5km:

 



 

 VALORES:  
As inscrições serão gratuitas.  
 

 KIT  
O kit do atleta será composto de:  

a) Nº de peito 
b) Medalha 
c) Brinde 
* Os Kits serão entregues no dia do evento, a partir das 8h até as 9h no local da 
largada.  
*Cada atleta receberá a medalha/brinde somente após o término da prova. 
 
 

 TERMOS DE RESPONSABILIDADE 
Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara e concorda que:  

 Disputam a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer 
responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, em nome dele - atleta - e de seus herdeiros.  

 

 Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.  
 

 Esta ciente de que devem consultar um médico e professor de Educação 
Física, especializado em preparar atletas para competições, em especial, 
corridas de rua.  

 

 Esta ciente que não haverá guarda - volume.  
 

 Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de 
sua participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação do 
evento através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios 
eletrônicos.  

 

 Está ciente deste regulamento.  
 

 Para participar, é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente até 
a data limite.  

 

 Assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita totalmente o 
REGULAMENTO, assume as despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 
provenientes da sua participação antes, durante e depois do EVENTO.  

 

 A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o atendimento médico, 
no entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de 
ambulância para remoção, e atendimento médico propriamente dito, tanto de 
emergência como de continuidade será efetuado na REDE PÚBLICA sob 
responsabilidade desta.  

 Seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 
atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de 
emergência e médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências desta decisão.  



 

 

 O uso do n.º de peito são obrigatórios. Estará automaticamente 
desclassificado o atleta que não utilizá-los. 

  

 A largada da prova pode sofrer alterações devidas necessidade dos 
organizadores, somente será dada a largada da prova após comprovação 
final do arbitro, dando assim total segurança a todos os participantes.  

 

 A largada da prova acontecerá sobre quaisquer condições climáticas, ou seu 
adiamento ou mudança de data, caso a organização achar necessária esta 
poderá ser cancelada, adiada e ou atrasada por qualquer motivo que coloque 
em risco os participantes.  

 

 Fica o participante responsável por observar durante o evento, qualquer 
movimentação de veículo que venha furar o bloqueio, e ainda responsável 
por ficar em alerta caso haja condutores distraídos, deixando assim a 
organização isenta de qualquer incidente que possa ocorrer.  

 

 PREMIAÇÃO  
 Premiação com Troféus para os 3 primeiros colocados nas provas. 

 

 Medalha para todos os inscritos que completarem a prova.  
 

 DISPOSIÇÕES GERAIS AO ATLETA  
 

 As inscrições são pessoais e intransferíveis.  
 

 Não será permitido fazer atalhos, saindo do percurso oficial da corrida, tendo 
que passar pela Comissão Organizadora em todos os pontos da corrida; 

 

 Atletas que participarem com nome, idade ou números trocados ou em outra 
faixa etária que não seja a dele, ou que cometer qualquer outro tipo de 
infração e ainda que agir de maneira antidesportiva, levando ou não 
vantagens, será desclassificado da prova.  

 

 Caso o atleta desrespeite a organização do evento, será desclassificado da 
prova.  

 

 Os Organizadores e os patrocinadores não se responsabilizarão por 
incidentes que ocorrerem com os atletas durante a prova, mas, serão 
tomadas todas as providências quanto à segurança e atendimento médico.  

 

 A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de utilizar e 
comercializar fotos e filmagens oficiais da prova.  

 

 Recomenda-se sempre uma avaliação médica prévia e acompanhamento de 
profissional habilitado na prática regular de atividade física.  

 
 COMISSÕES ORGANIZADORAS  
Casos omissos ao Regulamento serão avaliados unicamente pela organizadora 

do evento.  



 

A comissão organizadora poderá a qualquer momento suspender, atrasar ou até 
mesmo cancelar o evento caso falte segurança para os participantes. 

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste 
regulamento sem prévio aviso. 

General Câmara, 15 de Abril de 2019 

 
 


