
3ª Corre Rio Verde 5km e 8km. 

Correr Sem drogas.  
Regulamento 3ª Corre Cidade de Rio Verde Go      

Dia 04 de Agosto de 2019. Em comemoração ao aniversário de Rio 

Verde. Um evento que já nasceu grande. Venha praticar uma 

atividade física, sem uso de drogas.  

“O segredo dos que triunfam é começar sempre de novo. Pe. 

Vanderlei Souza.  

 LOCAL DE LARGADA. 08:00 ESPELHO D’AGUA 

DISTANCIA; ADOLESCENTES E ADULTOS 5km e 8KM.  

RETIRADA DOS KIT 15:30 até 17h. ESPELHO D’AGUA 

KIT do atleta:  Camisetas, squeeze, sacolinha, número e chip.  

RETIRADA DOS KIT 15:30 até 17h no local da largada 

INICIO 7:15 CRIANÇAS ADOLESCENTES NÃO PAGAO INSCRIÇAO. 

Podem fazer suas inscrições no dia 3 ou no local, meia hora antes. 

Premiação; medalhas.( 5 Primeiras ganha medalha oficial de participação 

as demais medalhas do evento anterior).  

Obs. Camisetas e medalhas de participação aos 350 primeiros inscritos. 

300 squeeze, 350 sacolinhas.  

Art. 1º - Taxa de inscrição será pelo site.  

Art. 2º - As inscrições serão aceitas até sexta-feira dia 28 de julho de 2019 

até as 17h pelo site: www.ticketrun.com.br   Obs.: No Dia da prova não 

serão aceitas inscrições. Não serão entregue kits.  

http://www.ticketrun.com/


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

site.  

Em dois lotes. 1º lote de 20 de março a 20 abril. R$ 45,00 reais. Segundo 

lote R$ 55,00 reais. Terceiro lote; R$ 65,00 reais por atleta. 01 junho a 28 

julho de 2019.  

Art. 4º - Os Atletas serão desclassificados se completarem a prova, sem 

camiseta, sem chip, não cruzarem pelo pórtico de chegada, cortarem 

caminho ou se beneficiarem de alguma forma de locomoção 

Art. 5º - A retirado do número de peito, camiseta e chip será até as 17h 

do sábado do dia 03 agosto, sendo que a largada dos 5km e 8km, está 

prevista para as 8h00 do dia 04 agosto. Idoso paga meia .  

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

camiseta e usar corretamente o chip.  

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

da geral ou categorias 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 500.  

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 dinheiro troféu e medalhas os atletas 

adultos, os cincos primeiros geral masculino e feminino, estes não 

participaram das categorias.  



Nas categorias masculinas e femininas o primeiro lugar troféu e os outros 

medalhas até quinto lugar.  

Os atletas inscritos que residam no município de Rio Verde e que 

terminarem a prova do 1º ao 5ª colocação serão premiados com troféu e 

medalha, são também eliminados das categorias.   

Troféu para o município com maior número de inscrito e participar da 

corrida 5km e 8km 

Troféu para grupo de corredores, com maior número de escrito. 5km e 

8km 

Troféu para academia com maior número inscrito. 5km e 8km 

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.  

Crianças adolescentes. 5 medalhas e demais participantes receberam 

medalhas da 2 corre rio verde. Inscrições poderão fazer no dia 3 no 

local da entrega do kit aos adultos ou no dia da competição.  

Categ. 1 - 04 a 06 anos medalhas (100 metros) 

Categ. 2 - 06 a 08 anos medalhas (200 metros) 

Categ. 3 - 08 a 10 anos medalhas (400 metros) 

Categ. 4 - 10 a 12 anos medalhas (500 metros)

Adolescentes e Adultos 

8km Masculino e 

feminino;  

12 a 14 anos 

15 a 19 anos  

20 a 24 anos  

mailto:vanderleimh@yahoo.com.br
http://www.padrecorredorvander.blogspot.com.br/


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 a 69 anos  

70 a 74 anos 

75 a 79 anos 

80 anos acima. 

Adulto FEMININO (8km)  

15 a 19 anos  

20 a 24 anos  

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 anos ACIMA 

 

PREMIAÇÃO:  ADULTO GERAL MASCULINO E FEMININA: 

1º Lugar: Troféu + Medalha R$ 700,00 

2º Lugar: Troféu + Medalha R$ 500,00 

3º Lugar: Troféu + Medalha R$ 300,00 

4º Lugar: Troféu + Medalha R$ 200,00 

5º Lugar: Troféu + Medalha R$ 100,00

 

PREMIAÇÃO NAS CATEGORIAS 8km 

ADULTO MASCULINO - FEMININA: 

1º Lugar: Troféu + medalha 

2º Lugar: Medalha 

3º Lugar: Medalha 

4º Lugar: Medalha 

5º Lugar: Medalha 



PREMIAÇÃO LOCAL DO MUNICÍPIO RV:MASC. FEM 8km. Não entrara 

nas categorias. 

1º Lugar: Troféu + Medalha 

2º Lugar: Troféu + Medalha 

3º Lugar: Troféu + Medalha 

4º Lugar: Troféu + Medalha 

5º Lugar: Troféu. + Medalha 

PREMIAÇAO PARA 5KM MASCULINO E FEMININO. Não terá 

categorias.  

1º Lugar: Troféu + Medalha 

2º Lugar: Troféu + Medalha 

3º Lugar: Troféu + Medalha 

4º Lugar: Troféu + Medalha 

5º Lugar: Troféu. + Medalha 

 

HOTEIS:  INN PLAZAHOTEL. Com café da manhã, a diária. Reserva 

fone; 64 3621- 0952. www.innplazahotel.com.br . Rua coronel Vaiano, 

643, centro. Rio Verde, GO.  (Ângela ou Lazaro).  

COLÉGIO.  

Obs.. Terá um colégio como alojamento disponível. Cada atleta inscrito terá que trazer colchão e material 

higiênico. A comissão organizadora não se responsabilização pelos danos causados no local de intera 

responsabilidade do usuário.  

Honorato Plaza hotel. Rua presidente Vargas, 325 centro rv. Fone. 4. 

9604 8132. www.hotelhonorato.com.br 

 

http://www.innplazahotel.com.br/


 


