
TOP 50 

Cross Country Cerrado Rio Verde 

5km  
Regulamento  

Dia 14 de Dezembro de 2019.  

ORGANIZAÇÃO; Associação dos corredores de Rio Verde. 

 LOCAL DE LARGADA. 16:00 .Unrv.  

DISTANCIA; 5km.  

BRINDES. Haverá sorteio de brindes.  

KIT do atleta:  Camisetas, squeeze, sacolinha, meia, 

número. Serão entregue na chegada da corrida 

INSCRIÇAO. 40:00 reais. Podem fazer suas inscrições no 

site. Premiação; medalhas top para 50 primeiros masculino 

e feminino. Camisetas manga longa aos 50 top. Os demais 

receberam camisetas manga curta e medalhas.  

Obs. Camisetas e medalhas aos 200 primeiros inscritos. 200 

squeeze, 200 sacochila. 70 viseira.  

Art. 1º - Taxa de inscrição será pelo site. 40 mais taxa do 

site.  

Art. 2º - As inscrições serão aceitas até 30 de agosto de 2019 

até as 17h pelo site: www.ticketotal.com.br   Obs.: No Dia da 

prova não serão aceitas inscrições. Não serão entregue kits.  

http://www.ticketotal.com/


Art.3º - As inscrições serão realizadas conforme ano de 

nascimento, pelo site.  

Art. 4º - Os Atletas serão desclassificados se não 

completarem a prova, não cruzarem pela linha de chegada, 

cortarem caminho ou se beneficiarem de alguma forma de 

locomoção 

Art. 5º - A retirado do número de peito,  será até as 14h do 

sábado do dia 14 de dezembro, sendo que a largada dos 

6km, está prevista para as 15h50min. Idoso paga meia.  

Art. 6º - Os atletas deverão fixar seu número de peito na 

frente da camiseta.  

Art. 7º - Poderão se inscrever todos aqueles que se 

enquadrarem dentro das normas gerais e que se 

apresentarem em condições físicas satisfatórias, mediante 

clicarem no termo de responsabilidade na ficha de inscrição 

online. Faça um exame para verificar as condições físicas, 

se está apto a correr faça sua inscrição e venha correr. 

Limite de competidores será 200.  

Art. 8º - Os casos omissos não previstos neste regulamento 

serão julgados pela organização da prova, não cabendo 

recursos ou apelações posteriores. 

Art. 9º - Serão premiados com medalhas os Top 50 masc. E 

fem. e os demais os atletas receberam premiação 

equivalente. Todos receberam kits na chegada da corrida, 

não será entregue antes da prova.  



Art. 10º - Mais informações poderão ser obtidas pela 

comissão organizadora, fone. 64 999310374 e-mail. 

vanderleimh@yahoo.com.br. Blog. 

www.padrecorredorvander.blogspot.com.br  

Todas inscrições feitas não serão devolvida qualquer valor. 

No ato da retirada do kits deveram apresentar o 

comprovante pagamento.  
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