
Regulamento 

 

A II Corrida Rústica Integração Família Escola do Ifes – Campus de Alegre, é 

destinada a toda comunidade acadêmica - os alunos, pais e servidores. Tem por 

objetivo fomentar, divulgar e oportunizar a participação da comunidade em 

atividades culturais e esportivas na perspectiva do bem-estar social e da qualidade 

de vida. Esta será realizada no dia 28 de setembro de 2019, em percursos aferidos 

em 3 km, saindo da guarita nova do Ifes-Campus de Alegre, encerrando no 

Auditório.  

 

Art. 1º - A largada acontecerá às 7h15min, na guarita nova do Ifes-Campus de 

Alegre. O roteiro completo é iniciado na guarita nova, passando pela guarita velha, quadra coberta, ginásio 

de esportes, subindo em direção a casa do diretor, onde será feito o retorno em direção a capela, seguindo 

para a biblioteca, chegando até o auditório. 

Parágrafo Único – Este percurso será realizado em duas voltas completas de 1,5km, totalizando 3km. 

 

Art. 2º - As inscrições acontecem entre os dias 23 e 26 de setembro de 2019, encerrando-se no dia 26 de 

setembro de 2019, com um número limite de 100 inscritos. Está será realizada em formulário on-line 

localizado no site alegre.ifes.edu.br. Caso esgotem-se os números de inscritos antes do término do período 

de inscrição, o formulário on-line será encerrado.  

 

Art. 3º - A idade mínima autorizada para inscrição é de 15 anos, sendo que, nestes casos, só serão aceitos 

alunos matriculados no campus. 

 

Art. 4º - O Credenciamento será realizado das 7h às 7h15 em frente ao auditório do Ifes-Campus de Alegre.   

 

Art. 5º - A cada competidor será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura 

ou alterações.  

Parágrafo Único- A nenhum atleta será permitido competir sem o número de inscrição, que não poderá ser 

trocado, sendo passível de desclassificação.  

 

Art. 6º. Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso.  

 

Art. 7º - Os atletas deverão observar e tomar cuidado com os desníveis, obstáculos que podem existir ao 

longo do percurso, pois se trata de um evento por ruas. A organização não se responsabiliza por possíveis 

defeitos na pista do percurso. Haverá orientação dos participantes durante o trajeto, com fiscais de pista 

identificados com coletes e bandeiras vermelhas.  

 

Art.8º - Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação. 

 

Art. 9º A premiação será assim distribuída: 1º Colocado - Categoria (alunos) Masculina e Feminina, 1º 

Colocado - Categoria (Servidor) Masculina e Feminina e 1º Colocado - Categoria (Família) Masculina e 

Feminina. 

 

Art. 10º- A II Corrida Rústica Integração Família Escola do Ifes – Campus de Alegre, poderá ser cancelada 

caso condições de climáticas naturais ponham em risco a integridade física dos participantes. 

 

Art.11º - A organização irá disponibilizar atendimento ambulatorial para prestação dos primeiros socorros e 

um carro para deslocamento aos hospitais da região, em caso de acidentes.  

 

Art.12º- Haverá três postos de distribuição de água, sendo o primeiro em frente ao Auditório, o segundo em 

frente ao ginásio de esportes. 

Art.13º - Ao participar do evento, os atletas assume a responsabilidade pelos dados fornecidos e aceitam 

totalmente o Regulamento Oficial, participando por livre e espontânea vontade da II Corrida Rústica 

Integração Família Escola do Ifes – Campus de Alegre. 



 

Percurso: 

 

 

Modelo de Formulário de Inscrição (no site do Ifes-Camus de Alegre) 

 

Nome Completo: ____________________________________________________ 

Sexo: (  )M (  )F  

Categoria: (  )Aluno* (  ) servidor  (  ) Público externo** 

CPF:_______________________ Idade (  ) Data Nasc.: (  ) 

Município:__________     UF: ___________ Fone: (    )  

E-mail: ______________________________ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(   ) Declaro estar de acordo com o regulamento disponível nos site do Ifes campus de Alegre e estar 

em perfeitas condições de saúde, estando devidamente preparado (a) para participar da II Corrida 

Rústica Integração Família Escola do Ifes – Campus de Alegre, autorizar o uso de imagens para fins 

publicitários e educativos da instituição, isentando os organizadores em meu nome e de meus 

herdeiros ou sucessores, da responsabilidade de quaisquer acidentes com que eu venha sofrer, antes, 

durante ou após a corrida. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


