
 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

8ª RÚSTICA NATAL VERMELHO 

 
 
1. REALIZAÇÃO: Consulado do Sport Club Internacional, ONG AMOR e CORPASSO. 

 

2. A PROVA  

 

2.1. “8ª RÚSTICA NATAL VERMELHO” será realizada no bairro Cidade Nova, no dia 

05/12/2021.  

 

• PERCURSO: 4 km, com saída em frente ao parque da Restaurante Quintino, Av. Dr. Álvaro 

de Miranda, dobrando a esquerda na Av. Dr. Ademar Petraco, dobrando a esquerda na Av. 

Thadeu Annoni Nedeff, virando a direita na Av. Dr. Álvaro Miranda, fazendo o retorno na 

esquina em frente a Alpina Digital (antes do Viaduto), dobrando a direita na rua José Carlos 

Della Méa, virando a esquerda na rua Luiz Gustavo Klohn, dobrando a direita na Av. Carlos 

Galves, descendo até o final da rua e retornando pela outra pista, dobrando a direita na rua 

Luís Ughini, dobrando a esquerda na rua Iolanda Mendonça, até sair na Av. Dr. Álvaro de 

Miranda, onde dobra a esquerda e segue até o ponto de largada/chegada. 

• Horário de largada: a largada será realizada as 9h.  

 

2.2. O local da largada será em frente ao Restaurante Quintino, Av. Dr. Álvaro de Miranda - Pas-

so Fundo/RS.  

2.3. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver trocas de participantes nem substi-

tuições.  

2.4. As inscrições serão “on line” e através do site https://amor.org.br/rustica, até o dia 

01/12/2021;  

2.5. Após a realização da inscrição no site o pagamento poderá ser realizado de duas formas: 

1ª) Você poderá realizar um PIX para chave e-mail: amor@amor.org.br e depois enviar o 

comprovante pelo WhatsApp para o número (54) 99208 4925. 

2ª) Se você não enviar o comprovante do PIX no dia em que efetuou a inscrição no site, no 

próximo dia útil, receberá uma mensagem via o WhatsApp no número cadastrado no formu-

lário de inscrição, com um Link para efetuar a DOAÇÃO de R$ 50,00 para a ONG Amor, 

via PagSeguro. 

OBS.: Quem se inscreveu em 2020 e realizou o pagamento, já está confirmado na prova. 

2.6. O número de vagas será limitado em 300 participantes e assim que confirmada a inscrição, 

estaremos agendando o horário para que o atleta possa efetuar a corrida tranquilamente e 

sem aglomerações, seja no pré-prova, no percurso ou pós-prova;  

2.7. As inscrições seguirão as faixas etárias e categorias conforme o regulamento do evento;  

2.8. A efetivação da inscrição só será realizada após a compensação do pagamento do valor da 

inscrição, que será realizado com o valor de R$ 50,00 

2.9. A idade mínima autorizada para participação na prova principal (adulta) é de 16 anos. 
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2.10. A entrega do kit será realizada no próprio local do evento (em frente ao Restaurante 

Quintino, Av. Dr. Álvaro de Miranda), no dia 04/12, das 14 às 17h, mediante a apresentação 

de documento de identificação com foto e comprovante de vacinação, conforme determina o 

Decreto nº 56.120 do Governo do Estado do RS;  

2.11. Toda a área do evento será delimitada e fracionada com cones, separando onde cada atleta 

poderá fazer o seu alongamento pré-prova e se preparar para a largada;  

2.12. O espaço contará com pontos de distribuição de álcool gel 70%;  

2.13. Os atletas deverão obrigatoriamente fazer uso de máscara no período pré e pós prova;  

2.14. Haverá dois pontos de hidratação com copos descartáveis (metade do circuito e também na 

largada/chegada).  

2.15. Todos os organizadores e participantes do evento (voluntários, staffs, atletas, fornecedores e 

colaboradores) deverão usar máscara;  

2.16. Se terá ambulância com socorrista e atendimento de primeiros socorros, para eventuais 

emergências;  

2.17. O resultado oficial do evento será disponibilizado pelas redes sociais e site da ONG Amor 

(https://ongamor.org), no máximo em 48h, após o término do evento;  

 
3. KIT ATLETA  

 

3.1. O KIT ATLETA será: Camiseta alusiva ao evento (para as 200 primeiras inscrições), núme-

ro de peito, Chip descartável, medalha alusiva ao evento (entregue para quem concluir a 

prova).  

Atenção:  

• Na retirada do Kit Atleta o corredor deverá entregar 5 kg de alimentos não perecíveis 

e comprovar a vacinação.  

• O Kit deverá ser retirado no dia 4/12/2020, das 14h às 17h, no local do evento. 

 

3.2. O atleta que não retirar o seu Kit na data e horário estipulado pela organização ficará impe-

dido de participar da prova.  

3.3. Não serão entregues kits fora do período determinado nem após o evento.  

3.4. A nenhum dos participantes será permitido participar sem o número de peito fornecido, ato 

este passível de desclassificação.  

3.5. No momento da retirada do KIT ATLETA, o responsável deverá conferir seus dados, núme-

ro de peito e CHIP.  

3.6. Para retirar o KIT ATLETA, além do comprovante de pagamento, e 5 kg de alimentos, o 

atleta deverá apresentar o comprovante de vacinação seu RG ou documento original com fo-

to.  

 

4. PARTICIPAÇÃO  

 

4.1. Para participar da prova o atleta deve ter apresentado na retirada do Kit Atleta o comprovan-

te de vacinação, conforme determina o Decreto nº 56.120 do Governo do Estado do RS;  

4.2. O atleta deve respeitar o isolamento mantendo o distanciamento interpessoal mínimo de 1 

metro, bem como usar máscara antes e após a prova.  



 

 

 

 

 

4.3. É obrigação do participante da prova ter o conhecimento do percurso, através de visualiza-

ção no site do evento.  

4.4. Por se tratar de ruas de domínio público, com trânsito de veículos, os atletas deverão se aten-

tar ao longo do percurso.  

4.5. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de caminhos sem serem os si-

nalizados para tal situação, sendo proibido pular canteiros, grades, cavaletes, cones que de-

limitam estas áreas para entrar na pista em qualquer momento da prova. O descumprimento 

destas regras causará a desclassificação da atleta.  

4.6. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento no sistema on-line, o participante acei-

ta todos os termos do regulamento e assume total responsabilidade por sua participação no 

evento.  

 

5. FAIXAS ETÁRIAS  

 

5.1. A 8ª Rústica Natal Vermelho será desenvolvida nos gêneros masculino e feminino individu-

al, com a seguinte distribuição por faixa etária:  

• 16–19 anos  

• 20–24 anos  

• 25–29 anos  

• 30–34 anos  

• 35–39 anos  

• 40–44 anos  

• 45–49 anos 

• 50–54 anos  

• 55 a 59 anos 

• 60 anos ou mais 

 

6. PREMIAÇÃO  

 

6.1. A premiação da prova será constituída de:  

• Classificação Geral Individual (feminino/masculino):  

Troféu mais Voucher da Quintino Estação Gastronômica no valor de R$ 100,00 para os clas-

sificados do 1º ao 5º colocado, masculino e feminino.  

• Faixa Etária  

Troféu para 1ºs colocados (individual feminino/masculino)  

Medalha para 2ºs ao 5ºs colocados (individual feminino/masculino)  

• Troféu Maior Equipe. 

6.2. Após cruzar a linha de chegada, cada atleta receberá sua medalha de participação. 

6.3. Para efeito de premiação por faixa etária, valerá o ano de nascimento.  

6.4. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao pessoal da organização, bem como a em-

presa contratada para cronometragem, se for o caso.  

6.5. A premiação será realizada através da montagem do pódio com os 5 primeiros colocados de 

cada categoria, após a apuração final pela equipe de cronometragem. 



 

 

 

 

 

 

7. GERAL  

 

7.1. Ao participar da “8ª RÚSTICA NATAL VERMELHO” o atleta assume a responsabilidade 

pelos dados fornecidos no momento da inscrição on-line, e aceita totalmente o Regulamento 

da Prova, tendo ciência de suas condições físicas e de saúde para participação da prova. 

7.2. Haverá uma ambulância com equipe médica no local da largada/chegada.  

7.3. Haverá à disposição dos participantes, sanitários.  

7.4. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização do per-

curso para a orientação dos participantes.  

7.5. A corrida, acontecerá sob qualquer condição climática. Podendo ser cancelada caso condi-

ções de catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes.  

7.6. Ao longo do percurso haverá posto de hidratação com água. 

7.7. Ao participar deste evento, o participante cede todos os direitos de utilização de suas ima-

gens para finalidades legítimas.  

7.8. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta, bem como o desrespeito 

ao protocolos de prevenção ao COVID-19, será passível de desclassificação.  

7.9. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora, 

que tem a decisão final.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 


