
    
 

 

 

 

 REGULAMENTO ROSELANCHE 
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

4ª ETAPA - 24 DE OUTUBRO DE 2021 
 

(PRESENCIAL E VIRTUAL) 

 

� Retirada do Número de peito: Dia 24 de outubro de 2021 na Roselanche. 
 

� Horário para a retirada: (7:00 ás 8:00) 
 

� Largada: 08:30 - Premiação: 11:00 
 

� Local: Estrada Real Roselanche 
 

� Todos atletas participantes que concluírem a prova receberão medalhas de participação. 
 

� Todos os atletas receberão: Número de Peito e Chip.  
 

� Não será permitido qualquer tipo de acompanhamento de outra pessoa não inscrita. 
Exceto os participantes da organização do evento. 
 

� O atleta deverá correr sempre na pista bloqueada para a corrida, no percurso determinado 
pela organização. O não cumprimento dessa condição implicará na desclassificação do 
atleta. 
 

� A comissão organizadora não se responsabilizará por quaisquer acidentes que venha 
ocorrer antes, durante e depois da prova, sendo que todas as medidas serão tomadas 
para total segurança dos atletas. 
 

� A corrida conta com seguro para os atletas. 
 

� A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia após a prova. 
 

 

 

 



    
 

 

 

PREMIAÇÃO 

1° ao 5° geral Masculino/ Feminino (15Km) 

1° ao 3° lugar cada categoria; 

 

CATEGORIAS 15KM 

Masculino /Feminino  

18 a 24 anos 

 25 a 29 anos 

 30 a 34 anos 

 35 a 39 anos 

 40 a 44 anos 

 44 a 49 anos 

 50 a 54 anos 

 55 a 59 anos 

 60 a 64 anos 

 65 a 70 anos 

 Acima de 70 anos 

 

INSCRIÇÕES   
 

� A inscrição será realizada pelo site www.ronaldoviannas.com.br 
 

� No valor de R$ 40,00 
 

� Forma de pagamento: PIXChave: 32 98809-7131 
 

� Ao participar deste evento o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem. 
 

�  Só será validado o resultado final do atleta que chegar com a identificação que será 
distribuída pela organização nos pontos de retorno e hidratação. 
 

� No dia do evento terá um socorrista disponível para caso de quaisquer tipos de acidente. 
 



    
 

 

 

 

LARGADAS 
 

Sob as restrições devido ao Covid-19 as largadas serão separadas por categorias 
sendo:  

Categoria 15km Masculino/Feminino 
 
Todos os atletas deverão apresentar o Cartão de vacinação contra a COVID 19 em 
dia. 

 

BOX DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 

1- OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA DURANTE O EVENTO 

2- HIGIENIZAÇÃO NA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

3- HIGIENIZAÇÃO PRÉ PROVA 

4- HIGIENIZAÇÃO PÓS PROVA  

5- HIGIENIZAÇÃO DOS ATLETAS QUE PEGAREM PÓDIO 

PROVA VIRTUAL 

 

Será de 15 KM, os atletas deverão enviar para o site, www.ronaldoviannas.com.br,o tempo e a 
quilometragem percorrida, devidamente marcados por um aplicativo. Impreterivelmente 
até o dia 14/10/21.   

O atleta poderá ser desclassificado caso haja suspeita de manipulação de resultado. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 

Todos os atletas inscritos na prova virtual que enviarem o tempo e a quilometragem percorrida, 
devidamente marcados por um aplicativo, receberão e medalha por participação e certificado 
digital. 

 

 


