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REGULAMENTO 

20ª RÚSTICA CORRENDO DAS DROGAS 

Realização: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PERNALONGA-SD 
Data: 15 de maio de 2016 - Santos Dumont – MG 
Local:Praça Cesário Alvim - Centro 
Concentração:a partir das 7h      
Largada:  Prova principal - 8:30hs  e  Prova infantil – 9:20hs  
 
1 – POSTOS DE INSCRIÇÃO: 
Em Santos Dumont: Academia Vidativa 
Rua Prefeito José Maria Pitella, 71 – Centro (rua do correio) tel:(32) 98842-8887  
Horário: 6h30 às 12h e de 13h ás 22h (segunda a sexta) 
Em Juiz de Fora: TERRABIKE 
Rua Roberto de Barros, 200 – Centro tel:(32) 3215-4479 
Horário comercial 
 
2 – INSCRIÇÕES  TAXA  PERÍODO E PROCEDIMENTOS: 
2.1 Prova principal: de 11/04 a 20/04 R$ 10,00 de 21/04 a 30/04 R$ 15,00  de 01/05 a 10/05 R$ 20,00 
2.2 Prova infantil: de 11/04 a 10/05 - 01 Kg de alimento não perecível 
2.3 Os participantes com idade superior a 60 (sessenta) anos terão direito ao desconto de 50% sobre a taxa de inscrição, 
desde que, solicitem e apresentem documento de identidade.  
Obs. As inscrições referentes ao item 2.3 serão realizadas somente nos postos de inscrições autorizados. 
2.4 As inscrições desta prova, incluindo todas as categorias, serão limitadas a 300 participantes. A organização poderá, 
sem aviso prévio e a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de 
inscrições no evento em função de necessidades, disponibilidades técnicas e estruturais. 
2.5 Os atletas residentes em outros municípios poderão fazer suas inscrições via deposito bancário efetuando o 
deposito em uma agencia da caixa econômica federal ou casas lotéricas em nome da Associação Atlética Pernalonga-
SD conta poupança  n° 1751-8 agência 0149 operação 013. (Ver valor  item 2.1)  
Obs: não aceitaremos recibo de deposito bancário via caixa rápido. 
2.6 O participante deverá enviar para o email: pernalongasd@yahoo.com.br  ou pelos WHATSAPP (32) 988201215 ou 
(32) 988241185 a copia do comprovante de deposito e nele deverá constar seu nome completo em letra legível e em 
anexos  com seus dados pessoais (visualizar dados e preencher ficha de inscrição)  
Obs: (o comprovante de depósito original deverá ser apresentado na retirada do Kit – ver item 4.1).  
2.7 As inscrições só serão confirmadas após o recebimento dos documentos acima mencionados (item 2.6) respeitando 
as datas e seus respectivos valores(ver item 2.1) 
2.8 Caso o participante não deposite o valor correspondente ao lote sua inscrição não será valida, devendo o mesmo 
fazer um novo deposito com valor correspondente ao lote atual e o valor que foi deposito anteriormente não será 
devolvido.  
Obs. Haverá venda de camisa alusiva ao evento no valor de R$ 25,00 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES INDIVIDUAL E POR EQUIPE 
3.1- INDIVIDUAL - A corrida é aberta a homens e mulheres das faixas etárias estabelecidas. Os menores de 18 anos 
deverão ter sua ficha de inscrição assinada pelos pais ou responsável. 
3.2- EQUIPES – As equipes poderão ser formadas nas categorias: Geral (masc ou fem), Maior Equipe (Mista) e Infantil. 
3.2.1 Categoria Geral: Será permitida a inscrição de no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) atletas por equipes. 
3.2.2 Categoria Maior Equipe: Poderão se inscrever atletas de ambos os sexos inscritos na prova principal. 
3.2.3 Categoria infantil – As equipes poderão ser formadas por escolas, clubes e academias, podendo se inscrever 
atletas de ambos os sexos, das faixas etárias A, B, C e D 
3.3.- Só haverá disputa de Troféu por equipes na categoria geral se houver no mínimo 02 (duas) equipes participantes. 
3.4.- Prova infantil só poderão participar as equipes que estiverem acompanhadas por um responsável. 
 
4- ENTREGA DO KIT 
4.1- O kit de participação será composto apenas pelo número de peito e alfinete, que será entregue no local da 
concentração até 30 minutos antes da largada da prova no dia 15 de maio, sendo obrigatória a apresentação de 
documento de identidade e comprovante de inscrição.  

tel:(32)
tel:(32)
mailto:pernalongasd@yahoo.com.br
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4.2- O Kit pós prova será composto por uma medalha e lanche (duas frutas e um copo de água). E será entregue aos 
atletas concluintes após a chegada. 
4.3- Os participantes deverão usar camisa ou camiseta com os números colocados na frente e bem visível. 
 
5- CLASSIFICAÇÂO 
5.1-  Individual: Todos os participantes da prova principal que concluírem o percurso dentro do prazo de 60 minutos e os 
participantes da categoria infantil que concluírem seus respectivos percursos. 
5.2-  Por Equipe: Categoria Geral contam os 5(cinco) primeiros atletas(masc ou fem), melhores classificados de cada 
equipe, cada atleta terá a pontuação de sua colocação. A equipe desta categoria com a menor somatória dos 5 primeiros 
atletas, será considerada a melhor equipe. Em caso de empate será considerada vencedora a equipe cujo atleta melhor 
classificado tenha obtido a melhor colocação dentre os representantes das equipes empatadas; 
5.3-  Por Equipe Categoria Maior Equipe: Será considerada campeã a equipe que na somatória dos seus atletas obtiver o 
maior número de concluintes do percurso não importando sua colocação e sexo.  
5.4-  Por Equipe Categoria Infantil: Será considerada campeã a equipe que na somatória de seus atletas obtiver o maior 
número de concluintes em seus respectivos percursos. Não importando sua colocação e sexo. 
 
6– SERÁ DESCLASSIFICADO O ATLETA QUE: 
     A- Receber qualquer auxílio durante a prova; 
     B- Não cumprir o percurso estabelecido e balizado pela coordenação geral da prova; 
     C-  Comprovadamente prejudicar ou tentar prejudicar outro atleta durante a prova. 
6.1 - Não será permitida troca de número entre os corredores, antes ou durante a prova. 
6.2 - Não será permitida a entrada no funil de atletas que não estejam inscritos na prova e de atletas sem camisa. 
6.3 -Os recursos interpostos deverão ser apresentados no máximo até 15 minutos, após a divulgação oficial do resultado; 
 
7- PREMIAÇÃO 
7.1- INDIVIDUAL – TROFÉUS E MEDALHAS 

 Troféus aos 05(cinco) primeiros colocados na classificação geral (masc. e fem.); 

 Troféu para o atleta mais idoso (masc. e fem.); 

 Medalhas para todos os participantes que concluírem seus respectivos percursos independentemente da 
categoria. 

7.2 – POR EQUIPES – TROFÉUS 

 Troféu para a primeira equipe na classificação Geral (masc. ou fem).  

 Troféu para equipe com maior número de atletas concluintes. (prova principal) 

 Troféu para equipe com maior número de atletas concluintes. (prova infantil) 
 
8- FAIXAS ETÁRIAS: Nascidos em: 
 

Prova Infantil I-1981, 1980,1979,1978,1977 

A- 2009, 2008  J - 1976,1975,1974,1973,1972 

B- 2007 e 2006  K - 1971, 1970,1969,1968,1967 

C- 2005 ,2004 L- 1966, 1965,1964,1963,1962 

D- 2003,2002,2001 M - 1961, 1960,1959,1958,1957 

Prova Principal N - 1956, 1955,1954,1953,1952 

E- 2000, 1999,1998,1997 O- 1951, 1950,1949,1948,1947 

F- 1996, 1995,1994,1993,1992 P- 1946, 1945,1944,1943,1942 

G- 1991, 1990,1989,1988,1987 Q- 1941 e antes. 

H- 1986, 1985,1984,1983,1982  

OBS: A divisão nas faixas etárias somente será usada para classificação dos atletas, não havendo premiação. 
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9- PERCURSOS:  
9.1 – Prova Principal 6,6 km 
LARGADA: 8:30h. SAÍDA: Praça Cesário Alvim, Rua Afonso Pena, Rua Pedro Ribeiro, Rua José Carlos de Paula, Rua 
José Ponciano (PONTO DE HIDRATAÇÃO), BR 499, Rua Frei Edmar Pulman, Av Rui Barbosa, Rua Vieira Marques, 
Rua Joséfina Ladeira, Av. Pres Getúlio Vargas, Praça Cesário Alvim – CHEGADA. 
 
9.2- Prova Infantil  Faixa etária A- 360 metros    
LARGADA: 9:20 hs SAÍDA: Rua Joséfina Ladeira, Av. Pres Getúlio Vargas, Praça Cesário Alvim– CHEGADA. 
 
9.3- Prova Infantil  Faixa etária B- 550 metros    
LARGADA: 9:25 hs SAÍDA: Praça Cesário Alvim, Rua Afonso Pena, Rua Vieira Marques, Rua Joséfina Ladeira, Av. Pres 
Getúlio Vargas, Praça Cesário Alvim– CHEGADA. 
 
9.4 - Prova Infantil  Faixa etária C- 1220 metros    
LARGADA: 9:30hs. SAÍDA: Praça Cesário Alvim, Rua Afonso Pena, Rua Francisco Ladeira, Av. Rui Barbosa,Rua Vieira 
Marques, Rua Joséfina Ladeira, Av. Pres Getúlio Vargas, Praça Cesário Alvim – CHEGADA. 
 
9.5 - Prova Infantil  Faixa etária D - 1600 metros 
LARGADA: 9:40hs. SAÍDA: Praça Cesário Alvim, Rua Afonso Pena, Av. Rui Barbosa, Rua Vieira Marques, Rua Joséfina 
Ladeira, Av. Pres Getúlio Vargas, Praça Cesário Alvim – CHEGADA. 
 
10 - GUARDA- VOLUMES: 
A organização não se responsabilizará por qualquer objeto, equipamento e outros deixados no guarda-volumes, e por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por ventura os atletas venham a sofrer durante a participação na 20ª 
Rústica Correndo das Drogas. Este serviço é apenas uma cortesia aos participantes. 

 
11 - ENTREGA DA CAMISA: 
Para quem optou em comprar a camisa alusiva ao evento, a entrega da mesma será até 30 minutos antes da largada da 
prova, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de pagamento. 
 
12- HIDRATAÇÃO 
Ao longo do percurso haverá um posto de hidratação com água localizado na Rua José Ponciano (km 3,5) 
 
13 – BALIZAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
12.1- O percurso será parcialmente balizado com a presença do pessoal de apoio em alguns cruzamentos considerados 
mais críticos; 
12.2- No percurso da prova, o trânsito não será totalmente controlado, solicitamos aos atletas manterem-se a 
direita e terem atenção redobrada. 
12.3- Ao longo do percurso poderá haver 01 (um) ou 02 (dois) postos de fiscalização com entrega de senha ou será 
filmada a passagem de todos os atletas. 
 
14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 A corrida poderá ser adiada ou cancelada a critério da organização por motivo que envolva a falta de segurança 
para os atletas ou situações climáticas que impossibilite a realização da mesma. 
14.2 O (a) participante declara conhecer o termo de responsabilidade e aceita todos os artigos do regulamento da prova 
bem como autoriza o uso de imagem, em fotos, vídeos, jornais, internet e TV, ou qualquer outro meio de comunicação, 
assim como de seus familiares para uso informativo, promocionais ou publicitários relativos ao evento. Sem acarretar 
nenhum ônus a comissão organizadora renunciando ao rebebimento de qualquer renda ou direito sobre o material em 
qualquer tempo e data. Essa norma se aplica ao responsável legal de participantes menor de 18 (dezoito) anos que 
competir. 
14.3 Os casos omissos serão decididos pela comissão organizadora que tem a decisão final. 
14.4 Dúvidas ou informações técnicas esclarecer com a comissão organizadora através do: Cel. (32)98835-1396  
  
 
 

 
 


