
 

1ª MEIA MARATONA DA INDEPENDÊNCIA BARÃO DO CERRO 
LARGO 

6º RCB – Alegrete – RS 

 

REGULAMENTO GERAL DA PROVA 

 

Estará desaprovado pela organização do evento qualquer tipo de manifestação de caráter 

político e/ou partidário, devido a proximidade do período eleitoral. Ressalta-se que o 

acontecimento esportivo será em alusão a Independência do Brasil, em especial a 

comemoração aos seus 200 anos de história. O que deve ser motivo de orgulho a todos 

brasileiros sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Além 

disso, tem-se como grande objetivo o congraçamento da comunidade como um todo e o 

incentivo à prática desportiva. 

 

1. O EVENTO: 

A 1ª Meia Maratona da Independência Barão do Cerro Largo será promovida pelo 6º 

Regimento de Cavalaria Blindado, com apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, através das 

Secretarias da Educação, Cultura e Desporto e de Turismo, do Sesc, da CORSAN, da Brigada 

Militar e da Guarda Municipal, além de comerciantes e de outros colaboradores regionais. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA PROVA: 

• Local: Parque Rui Ramos (Praça dos Patinhos – Bairro Centro - ALEGRETE – RS) 

• Data: 11 DE SETEMBRO DE 2022 – 08:00h 

• Modalidades (distâncias): 

✓ 21km (21.100m) 

✓ 5km (5.000m) 

• As inscrições serão aceitas até a data especificada para encerramento, 29/08/2022, ou quando 

atingirem o limite de 300 atletas inscritos. 

• As inscrições para grupos, academias e assessorias serão aceitas até o dia 26/08/2022, 

diretamente na secretaria do clube. 

 

3. PERCURSOS: 



 

• O percurso adulto será disputado nas distâncias de 5km e 21,1km, com largada na frente do 

Estádio Municipal Farroupilha, passando pelo Centro da cidade, Avenida Tiaraju e chegada 

no mesmo local. 

• Tempo Limite: 

✓ 5km: 1h para completar 

✓ 21,1km: 3h e 30min para completar 

 
4. ENTREGA DE KITS: 

✓ Local: espaço lounge localizado no Parque Rui Ramos (Rua Dr. Plínio Brasil Milano, sem 

nº, Bairro Centro, Alegrete/RS) 

✓ Datas: 10/09/2022 (SÁBADO) das 08:00h às 18:00h e 11/09/2022 (DOMINGO) DAS 

06:30h às 07:40h. 

          

5. ESTRUTURA DO EVENTO: 

• A  1ª Meia Maratona da Independência Barão do Cerro Largo, em especial comemoração 

aos 200 anos de Independência do Brasil, será montada no Centro da Cidade, passando pela 

Av. Tiaraju, com largada e chegada em frente ao Estádio Municipal.  

• Serão disponibilizadas as seguintes estruturas e serviços: 

✓ Tenda de Cronometragem; 

✓ Tenda de Hidratação e Frutas; 

✓ Serviço de Atendimento de Urgência com Ambulância; 

✓ Pódio para Premiação; 

✓ Área  de Exposição para patrocinadores no espaço lounge, que serão responsáveis 

pela montagem de seu local específico, conforme for orientado pela Prefeitura 

Municipal; 

✓ Área para montagem das tendas das equipes. Cada equipe ficará responsável por 

trazer sua tenda e montá-la na área destinada para esse fim. As equipes deverão fazer 

contado para informar a necessidade de reservar o seu espaço. 

• Será oferececida estrutura para todos os participantes e acompanhantes. 

✓ Banheiros e Vestiários; 

✓ Estacionamento nas adjacências. 

 

6. KIT DA PROVA: 

✓ Camiseta, Sacola, Medalha de Participação e Kit de Cronometragem (chip e número 

do peito). 

 



 

7. INSCRIÇÕES (valores e prazos): 

• As inscrições serão realizadas através do site www.ticketsports.com.br ou 

www.lemureventos.com.br 

• Os benefícios de descontos não são cumulativos. 

- 21KM 

1º LOTE ATÉ O DIA 14/08/2022 ou enquanto durarem as vagas 

✓ MILITARES: R$ 85,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ 60 ANOS OU MAIS: R$ 70,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ PÚBLICO EM GERAL: R$ 100,00 + taxa do site 

2º LOTE ATÉ O DIA 29/08/20022 ou enquanto durarem as vagas 

✓ MILITARES: R$ 95,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ 60 ANOS OU MAIS: R$ 80,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ PÚBLICO EM GERAL: R$ 110,00 + taxa do site 

 

 - 5KM 

1º LOTE ATÉ O DIA 14/08/2022 ou enquanto durarem as vagas 

✓ MILITARES: R$ 50,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ 60 ANOS OU MAIS: R$ 50,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ PÚBLICO EM GERAL: R$ 60,00 + taxa do site 

2º LOTE ATÉ O DIA 29/08/2022 ou enquanto durarem as vagas 

✓ MILITARES: R$ 55,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ 60 ANOS OU MAIS: R$ 55,00 + taxa do site (comprovação na retirada do kit) 

✓ PÚBLICO EM GERAL: R$ 70,00 + taxa do site 

 

INSCRIÇÕES PARA GRUPOS: 

✓ Descontos especiais para grupos, academias e assessorias a partir de 10 pessoas. 

✓ Os benefícios de descontos não são cumulativos; 

✓ As inscrições para grupos, academias e assessorias serão aceitas até o dia 

29/08/2022; 

 

ATENÇÃO ÀS CATEGORIAS COM DESCONTO:  

Para garantirem o desconto, os MILITARES e pessoas com 60 ANOS OU MAIS deverão 

apresentar a comprovação no momento da retirada do Kit. 

• MILITARES apresentar a identidade militar 

• Pessoas com 60 ANOS OU MAIS apresentar documento com foto. 

http://www.ticketsports.com.br/


 

• Importante: A não comprovação da documentação para o benefício do desconto no ato da 

retirada do Kit acarretará no pagamento da diferença do valor referente ao 2º lote ou no 

cancelamento da inscrição, sem direito ao reembolso do valor pago. 

 

8. CATEGORIAS: 

Categoria adulto, masculino e feminino, com a seguinte distribuição por faixa etária: 

- (16 a 24 anos – 5km) 

- (18 a 24 anos – 21km); 

- 25 a 29 anos; 

- 30 a 34 anos; 

- 35 a 39 anos; 

- 40 a 44 anos; 

- 45 a 49 anos; 

- 50 a 54 anos; 

- 55 a 59 anos; 

- 60 a 64 anos; 

- 65 anos ou + 

• Para fins de classificação nas faixas etárias, será considerada a idade que o atleta terá no dia 

31 de dezembro de 2022. 

 

9. PREMIAÇÃO DA PROVA: 

TROFÉU - 1º ao 5º lugar na classificação geral 5 e 21km, gêneros masculino e feminino pelo critério 

de tempo bruto. 

TROFÉU - 1º ao 3º lugar na classificação por faixas etárias nos 21km, gêneros masculino e feminino 

pelo critério de tempo líquido. 

MEDALHÃO - 1º ao 3º lugar na classificação por categoria de faixa etária, 5km, gêneros 

masculino e feminino pelo critério de tempo líquido; 

MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO – Para todos inscritos na 1ª Meia Maratona da Independência 

Barão do Cerro Largo que finalizarem os percursos de 5 e 21km, gêneros masculino e feminino. 

MAIOR EQUIPE - Premiação com troféu para a Equipe com maior número de inscritos na prova. 

OBSERVAÇÃO: Os participantes que obtiverem classificação entre os 5 (cinco) primeiros 

colocados na geral, nas provas de 5km e 21km, automaticamente  abrem vaga na classificação de 

sua respectiva categoria por faixa etária. 

 

10. HIDRATAÇÃO e ALIMENTAÇÃO: 



 

✓ Hidratação: 1 ponto a cada 2,5km 

✓ Alimentação: 1 ponto na chegada com fruta 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• A corrida tem como objetivos desenvolver hábitos saudáveis por intermédio da prática 

desportiva, o que auxilia sobremaneira em vários outros aspectos individuais e coletivos, como 

a melhora da saúde e da qualidade de vida em geral, especialmente dos praticantes. A prova 

visa homenagear a Independência do Brasil – em especial comemoração aos 200 anos – e 

difundir a prática das corridas de rua na comunidade alegretense e cidades arredores. E ainda, 

permitir a integração social da comunidade através dessa prática, proporcionar um evento 

esportivo que seja reconhecido pela excelência de sua organização e segurança de seus 

participantes e, por fim, atrair  um  número de pessoas, dentro do limite de participação 

estabelecido; 

• O evento será inédito no Município, sendo a sua 1ª edição em 2022, ano em que há a 

comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. Contexto que, seguramente, facilitará 

ainda mais ao apoio e à adesão da comunidade como um todo. Tendo em vista a grande 

importância e visibilidade que trará para a cidade, havendo sucesso nessa 1ª edição, cabe 

ressaltar que, por intermédio desse acontecimento esportivo, poderá ser levado a cabo, a partir 

de 2023, o chamado “Circuito Barão do Cerro Largo”, que será composto por 4 etapas conforme 

as seguintes datas alusivas: Dia do Exército, Dia do Soldado, Independência do Brasil e 

Proclamação da República;  

• As vias de trânsito que poderão ser utilizadas serão parcialmente interrompidas para a 

realização da  prova. Os atletas, portanto, deverão observar o fluxo de veículos, de animais e 

de transeuntes; 

• A prova acontecerá com qualquer condição climática. Qualquer decisão contrária a isso só 

poderá  ser tomada pela organização da prova e somente visando a segurança dos atletas; 

• O atleta deverá usar o chip e o número de peito fornecidos pela Organização para identificação 

na  prova durante o evento, sob pena de desclassificação se este item não for cumprido; 

• Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do atleta para 

participação  na prova. Cabe ao participante escolher a modalidade de acordo com seu 

condicionamento físico; 

• Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não será 

devolvido  o valor da inscrição; 



 

• Serão disponibilizados aos participantes pontos de hidratação, onde haverá água à disposição; 

• Disponibilizaremos uma ambulância para a prova. Será prestado o primeiro atendimento e, se  

necessário, o participante será encaminhado para o serviço público de saúde mais próximo, 

isentando a responsabilidade do organizador; 

• Ao efetuar a inscrição, o participante concorda com o uso de sua imagem pela Organização da 

prova  para divulgação; 

• Haverá estacionamento no local, porém as vagas serão limitadas e por ordem de chegada. A 

Organização do Evento e os responsáveis pelo estabelecimento não se responsabilizarão por 

qualquer dano, furto ou roubo de veículos ou equipamentos deixados nos mesmos; 

• Serão motivos de possível desclassificação: ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimulantes; 

causar danos a propriedades particulares ou à natureza; atrapalhar o atendimento da equipe 

de resgate ou o trabalho dos Fiscais; praticar atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; 

desacatar ou desrespeitar as decisões da Organização e orientações dos Resgates ou dos 

Fiscais; trocar o chip ou número de peito com outro participante sem comunicar a Organização 

antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema; adulterar ou clonar 

número de peito ou chip de cronometragem. 

• A desclassificação lança o participante ao último lugar de classificação na prova; 

• Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pela Coordenação da 1ª Meia 

Maratona da Independência Barão do Cerro Largo não cabendo qualquer recurso das suas 

decisões; 

• Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro do prazo previsto de 5 

minutos após a chegada do último participante da categoria e publicação dos resultados no 

mural do  evento; 

• O participante, no momento da inscrição, declara estar apto fisicamente e em boas condições 

de saúde para realizar a prova, eximindo a organização da mesma de qualquer tipo de 

responsabilidade; 

• A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 

este regulamento, total ou parcialmente, a qualquer momento sem aviso prévio. 

 

 

 



 

 

Diretor Técnico do Evento:  Alexandre Martins – CREF 6657G/RS 

Realização e Organização:  6º Regimento de Cavalaria Blindado - CNPJ: 09.581.514/0001-52 

Informações: (51) 98249.7350 - Jonatan Pontes Falcão (Capitão Falcão, do 6º RCB), idealizador 

do evento. 


