
FICHA DE INSCRIÇÃO
Cross Running 2019 do Recreio da Juventude nº

Declaro estar em perfeitas condições de saúde, isentando os promotores do evento de quaisquer 
responsabilidades decorrentes do evento, indisposições e/ou danos físicos e clínicos, durante e 

após a prova, bem como autorizo o uso de minha imagem e nome para fins legítimos.

Assinatura do participante Assinatura do responsável (se menor) 

Nome completo e legível:

RG:                                                                                                                Ano de nascimento:  

Modalidades: c 7.000    c 14.000    / �          Tamanho camiseta: c P    c M    c G    c GG     /            Sócio RJ�c     Não sócio c

Categorias: Masculino  �c A��c B��c C��c D��c E      /      Feminino   c A��c B��c C��c D��c E

Endereço:                                                                                                                                                   Cidade:

Telefone:                                                                                                                                           E-mail:

PREMIAÇÃO

•Geral masculino e feminino nas 
modalidades 7.000m e 14.000m:

1º lugar: troféu
2º lugar: troféu / 3º lugar: troféu

•Categorias – Faixa etária: masculino e 
feminino nas modalidades 7.000m e 
14.000m:

1º lugar: medalha
2º lugar: medalha / 3º lugar: medalha

CATEGORIAS

Masculino e feminino nas seguintes 
faixas etárias:
 A: 15-19 anos
 B: 20-29 anos
 C: 30-39 anos
 D: 40-49 anos
 E: 50 anos em diante

INSCRIÇÕES

•As inscrições serão realizadas entre os dias 03 e 30 de 
junho de 2019.
•Os associados do clube deverão realizar o pagamento na 
Secretaria Administrativa através do lançamento dos 
valores na mensalidade ou no cartão de crédito/débito + 
taxas, e após a ficha de inscrição deverá ser preenchida na 
Secretaria da Academia mediante apresentação do 
comprovante de pagamento.
•Os não sócios deverão realizar o pagamento através de 
deposito bancário no Banco Itaú (341), agência 0207, conta 
corrente 21889-2, CNPJ do clube 88.649.660/0001-49, e 
após enviar a cópia do comprovante de deposito e a ficha de 
inscrição devidamente preenchida para o seguinte um e-
mail: grupodecorridas@recreiodajuventude.com.br. A ficha 
estará disponível no site www.recreiodajuventude.com.br. 
•As inscrições somente terão validade se a ficha de inscrição 
estiver totalmente preenchida e com os dados corretos;
•Para menores entre 15 e 17 anos, a inscrição deverá ser 
assinada também pelo seu responsável;
•No ato da inscrição, será cobrado o valor de R$ 60,00 para 
associados do Recreio da Juventude, o valor de R$ 50,00 
para associados inscritos no grupo de corridas e o valor de 
R$ 90,00 para não sócios. Para idosos com 60 anos ou mais, 
será cobrado o valor de R$ 30,00 para associados e R$ 45,00 
para não associados. Os associados do Clube dos 
Corredores de Caxias do Sul pagarão o mesmo valor que os 
associados do clube Recreio da Juventude;
•As vagas serão limitadas em 120 inscrições.

REGULAMENTO

•O percurso terá trajeto único de 3.500 
metros;
• A  p ro va  s e rá  d i s p u ta d a  n a s  
modalidades de 7.000 m ou 14.000 m 
nos naipes masculino e feminino;
•A prova será realizada em qualquer 
condição meteorológica, com largada às 
9 horas do dia 27 de julho de 2019;
•O atleta deverá comparecer 30 
m i n u t o s  a n t e s  d e  c o m e ç a r  a  
competição no local da prova, reunir-se 
com a Comissão Técnica para retirada 
do chip retornável;
•O Kits serão entregues na secretaria da 
academia da Sede Juventude nos dias 
26/07 das 10h às 20h e no dia 27/07 das 
8h às 8h30min. 
•Os casos não previstos no regulamento 
serão apreciados e decididos pela 
Comissão Técnica do evento, em caráter 
irrecorrível.  

MODALIDADES: 7KM OU 14KMMODALIDADES: 7KM OU 14KM

27 de julho / Largada: 9h  / Sede Juventude

Informações (54) 3028.3555 com a Secretaria da Academia
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