
Regulamento 

Rústica Terrestre - 5 km

10 de Agosto de 2019
Como parte das comemorações do seu 68º Aniversário, o Colégio Naval realizará no dia 10

de agosto, a Rústca Terrestre, a fm de promover uma grande confraternização entre os militares,
funcionários civis do CN, sociedade angrense e demais partcipantess

É com muita satsfação que o Comandante do Colégio Naval convida a todos a partciparem
deste tradicional eventos

INSCRIÇÕES

Os partcipantes,  ao concordarem com as instruções deste AVISO,  poderão se inscrever
através  do site  wwwscnsmarsmilsbr,  buscando o link da Regata do Colégio Naval,  menu rústca
terrestre e preencher o formulário de inscriçãos

 Período de Inscrições: de 20 de julho até o dia 08 de agosto de 2019; ou até o encerramento 
das 200 vagas;

 Termo de Responsabilidade Individual  (TRI*)(SOMENTE PARA ATLETAS MENORES DE 18
ANOS) digitalizado, devidamente assinado, ou entregue na retrada da camiseta no dia 10
agosto de 2019s
* O  TRI está disponível em “download” no link da Regata do Colégio Naval no site www.cn.mar.mil.br.

Obss Os numerais e camisetas serão entregues aos atletas de 07:00h às 08:00h do dia 10AGO, no 
posto de controle situado no Ginásio de Esportes do Colégio Navals

VAGAS

As vagas são limitadas aos 200 primeiros inscritoss

http://www.cn.mar.mil.br/
http://www.cn.mar.mil.br/


CATEGORIAS

CONSTITUIÇÃO DAS CATEGORIAS: O critério adotado para distribuição das inscrições nas 
categorias será o ano de nascimentos

MASCULINO FEMININO
MILITARES (FFAA, POLÍCIA, BOMBEIROS

MILITARES)
MILITARES (FFAA, POLÍCIA, BOMBEIROS

MILITARES)
16 – 19 anos 16 – 19 anos
20 - 30  anos 20 - 30  anos
31 – 40 anos 31 – 40 anos
41 – 50 anos 41 – 50 anos
51 – 60 anos 51 – 60 anos

Acima de 60 anos Acima de 60 anos

OBS: É responsabilidade de cada competdor  a  inscrição  de maneira  adequada à categoria
prevista no regulamento.

PERCURSO

O percurso será único para todas as categorias: Colégio Naval x Conds Refúgio do Corsário 
(retorno) x Pç da Costeirinha (retorno) x Colégio Naval, conforme apresentado no mapa abaixos

POSTOS DE CONTROLE: Serão estabelecidos Postos de Controle no percursos



PREMIAÇÃO

A premiação da  Rústca Terrestre será  realizada  ao  término da competção,  no  local  da
chegada ou no Ginásio de Esportes do Colégio Navals Serão premiados os três primeiros colocados
no geral e os três primeiros colocados em cada categoria com medalhas de Ouro, Prata e Bronzes

 Para a premiação, será obrigatório o uso de tênis e da camiseta do evento pelos atletas 
contemplados.

 Não será permitida qualquer tipo de propaganda política.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a) O Termo de Responsabilidade Individual (obrigatório para menores de 18 anos) poderá
ser obtdo através do endereço eletrônico do Colégio Naval (wwwscnsmarsmilsbr);

b) Não serão aceitas substtuições ou inclusões após o encerramento das inscrições;
c) A  entrega  das  camisas  por  ocasião  da  Rústca  Terrestre  será  feita  mediante  a

confrmação das inscriçees com a apresentação de carteira de identdade com foto,
das 07:30h às 08:00h; no posto de controle situado no Ginásio do Colégio Naval.

d) A comissão organizadora é soberana nos assuntos referentes ao regulamento e ao bom
andamento da prova;

e) Quaisquer outras informações poderão ser obtdas pelo telefone (24) 3421-3070, ou
pelo e-mail deivsonssilva@marinhasmilsbrs

f) O horário previsto para largada é às 8h30s

COMISSÃO ORGANIZADORA

ÁRBITRO DE HONRA
Emerson Augusto Serafm
Capitão de Mar e Guerra

Comandante do Colégio Naval

 ÁRBITRO GERAL
Marlon Lima dos Santos

Capitão-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Seção de Educação Física e Esportes

COMISSÃO GERAL
Eric Jorge Abdalla de Melo

Capitão de Fragata
Comandante do Corpo de Alunos

mailto:%20deivson.silva@marinha.mil.br.

