
 

                       Circuito SESC de Corridas – Etapa Manaus 

 

O Circuito Sesc de Corridas tem distância e duração consoantes ás 

recomendações da área de saúde, com distâncias alternativas, favorece a 

participação de iniciantes e/ou pessoas com baixo nível de aptidão física, que 

poderão começar uma atividade física de forma gradual, em percursos 

menores, aumentando aos poucos, conforme o progresso individual.  

O projeto “Circuito SESC de Corridas – Etapa Manaus”, com prova de 7km, 

incorpora preocupações e objetivos do Sesc estimular a prática de atividade 

física, com diferentes níveis de dificuldades e maior abrangência. O projeto 

integra ainda, a vasta programação do Sesc no que diz respeito ao fomento e 

incentivo à qualidade de vida.  

 

Público Alvo 

 

O público alvo envolve nossa clientela preferencial, trabalhador do comércio, 

de bens e serviço e o público em geral. 

 

Faixa Etária 

15 anos acima / 7km (Geral) 

 

Sobre a Prova 

 

A evento será realizado no dia 05/10/2019 (sábado) na cidade de Manaus, nas 

dependências do Balneário do Sesc, com ATRAÇÕES MUSICAIS e sorteio de 

brindes.  A Largada será realizada às 23h. O Circuito SESC de Corrida etapa 

Manaus será disputado em percurso misto: pista e trilha, nas dependências da 

unidade do Balneário do Sesc, além da novidade em ser uma corrida noturna, 

por isso alguns itens devem ser amplamente divulgados: 

A. Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter 

conhecimento deste regulamento; 



 

 

B. Conduta: o comportamento inadequado ou o uso de idioma abusivo, com 

agressão verbal ou de qualquer espécie, é caso de advertência, banimento 

e/ou desqualificação; 

 

C. Medalhas finish, as medalhas serão entregues somente aos atletas que 

cruzarem a linha de chegada;  

 

D. Por se tratar de percurso misto (com trilhas não totalmente iluminadas) 

é aconselhável utilização de lanternas; 

 

E. Não haverá devolução de valor caso ocorra desistência por parte do atleta; 

  

F. O tamanho das camisas deverá ser escolhido no ato da inscrição (via site) 

as mesmas já estarão separadas de acordo com a solicitação do atleta na 

entrega dos kits. Não havendo possibilidade de troca pela instituição 

organizadora; 

 

G. É responsabilidade do atleta: levar um documento de identificação oficial 

com foto para retirada dos kits; A organização disponibilizará (via site de 

inscrição) o Termo de Responsabilidade do Atleta, que deverá ser impresso e 

assinado pelo atleta, o mesmo deverá ser entregue no ato de retirada do kit; 

Em caso de apresentação de quadro clínico de risco, o atleta que for atendido 

por médico da equipe do evento deverá acatar as orientações do profissional. 

 

H. O diretor de prova poderá, seguindo recomendação do médico responsável 

pelo evento, excluir o participante a qualquer momento; 

 

 I. A prova terá um CHIP RETORNÁVEL, que fará a cronometragem eletrônica 

para apuração de resultado. 

 



 

Será montada uma arena de chegada e largada, composta pela seguinte 

estrutura: Pórtico de Chegada e Largada, Tendas para entrega de Medalhas de 

Conclusão de Prova, Tenda de reidratação, Tenda para a Equipe de 

Cronometragem/Arbitragem, e Pódio com Backdrop. 

 

Estimativa de público 

 

500 atletas (Acima de 15 anos) 

 

Inscrições: 

As inscrições para o Circuito Sesc de Corrida serão limitadas a 500 atletas, no 

período de 05/07 a 30/09/2019, através de site www.ticketagora.com.br 

Taxa de inscrição: 

Trabalhador do Comércio/dependentes: R$ 25,00 + Taxa site 

Público Geral: R$ 40,00 + Taxa site 

Entrega de Kits 

 

A entrega do kit de participante, contendo camiseta do evento, cadarço, 

número de peito, acontecerá no dia do evento (05/10 – Sábado), das 20h às 

22h, a entrega ocorrerá na ARENA DE PROVA. (Sesc Balneário – Avenida 

Constantinopla, 288 – Alvorada). NÃO SERÃO ENTREGUES KITS APÓS 

HORÁRIO JÁ ESTABELECIDO. 

 

Premiação  

Será entregue 01 (uma) medalha de participação para todos os atletas 

participantes e troféu para os 03 primeiros colocados da categoria geral no 

naipe masculino e feminino. 

http://www.ticketagora.com.br/


 

Divulgação e Direitos autorais 

  

O (a) atleta que se inscreve e/ou participa da corrida está incondicionalmente 

aceitando e concordando em ter sua imagem divulgada através de fotos, 

filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de 

comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à 

corrida, sem acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos, aos 

patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/ data.  

  

Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em 

geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa 

organizadora.  

  

A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo - tape relativos à 

prova/competição têm os direitos reservados aos organizadores.  

  

Disposições Gerais  

Os protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição 

referente aos primeiros colocados ou condução da prova deverão ser feita, por 

escrito, até trinta minutos após a divulgação oficial à Organização do Evento.  

  

Será disponibilizado um guarda-volumes para os participantes.  

  

A Comissão Organizadora não recomenda que sejam deixados bens de alto 

valor no Guarda-Volumes tais como, relógios, jóias, equipamentos eletrônicos, 

celulares, cheques ou cartões de crédito/débito.  

  

Por se tratar de um serviço de cortesia a Comissão Organizadora não 

reembolsará conteúdos e bens esquecidos no guarda-volumes, o mesmo será 

desativado uma hora após o término da corrida.  



 

  

Não haverá reembolso por parte da Comissão Organizadora, bem como de 

seus patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente aos 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento, 

independente de qual for o motivo, nem tampouco, por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que porventura os atletas/ participantes venham a sofrer 

durante a participação neste evento.  

  

A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá 

sinalização para a orientação dos participantes.  

  

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou 

equipes especialmente convidadas.  

  

Os casos Omissos ao presente Regulamento serão resolvidos pela 

Organização da Prova. 

  

 

Sesc - Serviço Social do Comércio 

Departamento Regional no Amazonas 

Coordenação de Esporte e Recreação 

 


