
REGULAMENTO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

A prova Corrida da Cidade tem como objetivos a participação, o estímulo à prática 

possível, saudável e consciente de exercícios físicos e a democratização da corrida e da 

caminhada.  

PROVA 

 A Corrida da Cidade, faz parte do Circuito Sesc de Corridas e será realizada no dia 09 

de junho de 2019 (Domingo), com largada às 08h na Unidade do Sesc Rio Preto localizada na 

Avenida Francisco das Chagas Oliveira, Nº1333, Chácara Municipal, com qualquer condição 

climática.  

A prova será realizada em percurso de 5km ( corrida e caminhada) e de 10km (corrida). 

 A supervisão técnica será feita pela Federação Paulista de Atletismo, com a 

organização do Sesc São José do Rio Preto. A prova terá a duração até que o último 

participante cruze o pórtico de chegada.  

A concentração para a largada será feita às 07h30 na arena do evento, no Sesc Rio 

Preto, localizada na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, Nº1333, Chácara Municipal, 

quando serão dadas as instruções finais e o aquecimento.  

INSCRIÇÕES  

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no Portal Sesc pelo site: 

www.sescsp.org.br/circuitosescdecorridas à partir das 13 horas do dia 29/05.  

As inscrições serão encerradas no dia 05/06 ou em data anterior a esta, caso seja 

atingido o limite de vagas disponíveis de participantes. A IDADE MÍNIMA para inscrição na 

CORRIDA é de 16 (dezesseis) anos (completados até a data da prova). Inscrições para os 

menores de 18 anos (corrida), deverão apresentar na retirada do kit o termo de 

responsabilidade assinado pelo responsável legal.  

A IDADE MÍNIMA para inscrição na CAMINHADA é de 12 anos (completados até a data 

da prova), a retirada do kit deverá ser feita pelo responsável legal juntamente com o termo de 

responsabilidade.  

A inscrição na Prova é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída por outra, 

em qualquer situação. 

 A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo pessoas 

não inscritas oficialmente na “Corrida Sesc São José do Rio Preto”. No ato da inscrição cada 

PARTICIPANTE deverá ler o regulamento e o termo de responsabilidade da prova, não 

podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos. 

CATEGORIAS 

10 KM  

- Geral – Masculino e Feminino 

- Trabalhador do Comercio e Serviços – Masculino e Feminino  

- Funcionários do Sesc – Masculino e Feminino 



5 KM  

- Geral – Masculino e Feminino  

- Trabalhador do Comercio e Serviços – Masculino e Feminino  

- Funcionários do Sesc – Masculino e Feminino 

 KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 O kit de participação do evento será composto por: 

 - Número de peito com 4 alfinetes (obrigatório para participar da Corrida e Caminhada).  

- Chip de cronometragem  descartável (somente para a corrida 10km e 5km) colado no número 

de peito 

 - Medalha de participação alusiva ao evento entregue após a conclusão da prova. 

- Kit lanche da caminhada e corrida serão entregues no ato da devolução do ticket do número 

de peito a todos os concluintes de forma legal e devidamente inscritos no evento. 

 No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir todos os seus dados cadastrais e 

o número de peito. 

 RETIRADA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO  

Será obrigatória a apresentação do protocolo de inscrição e de um documento oficial 

com foto. Se menor, deverá retirar o kit juntamente com o responsável legal, que deverá 

apresentar os devidos documentos e assinar o termo de responsabilidade/autorização. 

As academias ou grupos de corridas, caso queiram, poderão indicar uma única pessoa para 

retirar os kits de participação para todos. Para isto deverão enviar a identificação desta pessoa 

(nome e CPF) para a organização do evento até o dia 04/06. 

 

 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de 

autorização específica para esse fim, com cópia documento oficial com foto do participante e 

comprovante de inscrição.  

No caso de menores, incluir a autorização impressa assinada pelos pais ou 

responsáveis legais.  

A Idade mínima para participação na caminhada de 12 anos (menores de idade 

deverão apresentar autorização por escrito dos pais ou responsáveis).  

Os números de peito com o chip descartável colado no verso serão entregues nos dias; 

07/06 das 18h às 21:30h 

08/06 das 10h às 18h 

09/06 das 06h às 07h  

Na arena do evento localizada na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, Nº 1333, 

Chácara Municipal. 

 



 

CHIP DE CRONOMETRAGEM (somente para a corrida 10 km e 5km) 

 É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, sendo passíveis de 

desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. 

 O chip é fixo ao numero de peito de cada atleta e de forma alguma devera ser retirado 

no local. 

 O atleta inscrito é responsável pelo manuseio do chip.  

O atleta deverá estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência, 

quando serão dadas as instruções finais e realização do aquecimento.  

*Não há entrega do Chip para os participantes da caminhada. 

 

ESPAÇO DE APOIO 

 

As equipes/academias/clubes de corredores interessados em ter um espaço de apoio dentro 

do ginásio de esportes, local da concentração da corrida, deverão comparecer na unidade do 

Sesc Rio Preto e cadastrar sua solicitação na Central de Atendimento, à partir do dia 29/05, às 

13h, na Central de Atendimento do Sesc Rio Preto. 

 

O número destas barracas é limitado e disponibilizado até o preenchimento da capacidade do 

ginásio de esporte. O tamanho destes espaços é padrão e as estruturas serão fornecidas pelo 

Sesc Rio Preto e distribuídos conforme a ordem de cadastro na Central de Atendimento. 

 GERAL 

 Ao participar da Corrida da Cidade, o atleta assume a responsabilidade por seus dados 

fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 

vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, 

hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma.  

Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para 

participação na prova; 

 Serão colocados à disposição dos participantes sanitários, vestiários e guarda volumes 

até o final do evento da Corrida e Caminhada Sesc São José do Rio Preto. O acesso ao guarda 

volumes será a partir das 06h e somente com apresentação do número de peito. 

Os vestiários e sanitários do SESC Rio Preto estarão disponíveis aos participantes no dia do 

evento a partir das 6h. A lanchonete do SESC Rio Preto abrirá a partir das 10h. 

 

 A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda-

volumes e por extravio de materiais ou prejuízo que porventura os PARTICIPANTES venham a 

sofrer durante a participação ou em qualquer momento da prova. Este serviço é uma cortesia 

aos PARTICIPANTES. 



 A ORGANIZAÇÃO não recomenda deixar objetos de valores no guarda-volumes, tais 

como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou 

celulares, cheques, cartões de crédito, etc. 

 Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem como seus realizadores e 

apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 

PARTICIPANTES no evento.  

Os postos de água estarão disponíveis no local de largada e chegada e em 2 (dois) 

outros pontos dispostos ao longo do percurso. A ORGANIZAÇÃO disponibilizará ambulância 

para primeiro atendimento e remoção emergenciais, sendo que a continuidade desse serviço, 

caso necessário, será efetuada na REDE PÚBLICA sob responsabilidade desta.  

O PARTICIPANTE ou seu acompanhante responsável poderá decidir por outro sistema 

de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade, desde a 

remoção/transferência até seu atendimento médico;  

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização 

para a orientação dos PARTICIPANTES. Por se tratar de vias públicas, os atletas deverão 

observar e tomar cuidado com os desníveis e obstáculos que podem existir ao longo do 

percurso.  

A ORGANIZAÇÃO não se responsabilizará por possíveis defeitos na pista. O atleta 

deverá observar o trajeto, não sendo permitido outros meios auxiliares para alcançar qualquer 

tipo de vantagem. 

 É obrigatório o uso do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação do 

número implicará na desclassificação do participante. Todos os participantes do evento, 

atletas, staffs, organizadores e público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua 

imagem/som para a Corrida da Cidade, seus patrocinadores e apoiadores para usos 

informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos 

organizadores.  

Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de segurança. 

 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.  

As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para email: 

esportivo@riopreto.sescsp.org.br  para que possamos atender aos participantes sobre o 

evento.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,..................................................................................................., no perfeito uso de minhas 

faculdades declaro para os devidos fins de direito que estou em plenas condições físicas e 

psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação 

médica que me impeça de praticar atividades físicas, isentando seus organizadores, 

colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer 

danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação 

nesta PROVA. 



 Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de sua imagem/som para a 

organização da Corrida da Cidade realizada pelo Sesc Rio Preto para usos informativos, 

promocionais ou publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos realizadores e 

organizadores.  


