
 
 

SESC RORAIMA 
CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2019 

REGULAMENTO GERAL 
 

1. DA ETAPA BOA VISTA  
 

1.1 - O Circuito é uma realização do Sesc Roraima, por meio da Gerência de 

Programas Sociais e da Coordenação de Esporte e Lazer, com o apoio de 

instituições públicas e privadas.  

1.2 - I etapa - Boa Vista: Única capital brasileira localizada acima da linha do 

equador, no hemisfério norte. A realização do Circuito de Corridas de Rua com 

5Km e corrida Kids, tem como meta o estímulo preferencialmente para o seu 

público-alvo que são os Trabalhadores do comércio seus dependentes, 

empresários do comércio, conveniados e a comunidade em geral no estímulo a 

prática de atividade física. Essa 1ª etapa será realizada em duas provas, como 

segue:  

  
2. DATA, HORÁRIO, DISTÂNCIA E LOCAL 

 
2.1. - I Etapa Boa Vista:  

A ser realizada em dois momentos:  

2.1.1 - Corridinha Sesc Kids.  

Data: 26 de outubro de 2019.  

Concentração: 8h00 da manhã.  

Início da largada: 9h00 da manhã.  

Local: Rua: Jaçanã, 143, bairro Mecejana, Boa Vista - RR. CEP 69304403. 

Sesc Mecejana.  

As provas serão realizadas da seguinte forma:   

Percurso corridinha Sesc kids:   

Corridinha Sesc de 3 a 4 anos – 50 metros;  

Corridinha Sesc de 5 a 7 anos – 50 metros;  

Corridinha Sesc de 8 a 10 anos – 60 metros;  

Corridinha Sesc de 11 a 12 anos – 100 metros.  

2.1.2- Para as categorias de menor idade os responsáveis poderão 

acompanhar seus menores, desde que não atrapalhem o bom andamento do 

evento.  



2.1.3- As crianças serão organizadas na sala de espera de acordo com sua 

categoria, faixa- etária.   

2.1.4- Todos os atletas devidamente inscritos na corridinha kids terão direito ao 

kit contendo: Camiseta, squeeze, sacochila, viseira e número de peito que será 

entregue em duas cópias para uso do(a) menor e do seu responsável a 

acompanha-lo(a).   

2.1.5 - O número de peito é obrigatório pelo atleta kids bem como por seu 

acompanhante na sala de espera e local da prova.   

2.1.6- Os participantes da corridinha kids devem realizar o percurso delimitado 

para a prova, cabendo aos seus responsáveis as devidas orientações.   

  
 

2.2 - Corrida Adulto.  
 

Data: 26 de outubro de 2019  

Concentração dos atletas: 17h00.  

Horário de largada: 1ª largada às 19h00 - Largada de atleta 

com deficiência, Paratletas, caso tenham inscritos;  

2ª largada às 19h10 - Largada dos demais atletas.  

Local de Largada: Sede Administrativa do SESCRR, localizada na 

rua: Araújo Filho, 947, centro (ao lado da Escola Monteiro Lobato).  

Percurso: 5Km. 

  
3. PÚBLICO ALVO  

 

Trabalhadores do comércio seus dependentes, empresários do comércio, 

conveniados e a comunidade em geral. 

 

      4. INSCRIÇÃO  

 

4.1 Será realizada inscrição on-line através do 

site https://www.ticketagora.com.br.  Ao se inscrever, o atleta concorda com 

todas as cláusulas deste regulamento, o qual ele conhece e está de pleno 

acordo com o seu teor, sabendo que descumprindo algum item do mesmo, ele 

estará automaticamente desclassificado.  

4.1.1 - Etapa BOA VISTA: inscrições de 30 de setembro à 24 de outubro de 

2019.  

https://www.ticketagora.com.br/


4.1.2 - Para se inscrever como Trabalhador do Comercio, dependente do 

Trabalhador do Comércio ou empresários do comércio é necessário inserir o 

número da matrícula do cartão do SESC, estando a mesma atualizada e válida 

até a data da inscrição. Caso conste irregularidade na confirmação do cartão 

SESC, o KIT não será entregue. Em caso de não confirmação da referida 

categoria a inscrição deverá ser novamente efetivada na categoria comunidade 

em geral, cabendo ao atleta efetivar uma nova inscrição.  

 
4.2. Valor da inscrição  
 
4.2.1 - Corrida Adulto e corrida kids.  

· Trabalhadores do comércio seus dependentes, empresários do comércio: R$ 

40,00 + Taxa Administrativa do site.  

· Conveniado/Público Geral/Comunidade: R$60,00 + Taxa Administrativa do 

site  

· Sênior (Igual ou superior a 60 anos) e Pessoas com Deficiência: Terão direito 

ao valor de Trabalhador do comércio (R$ 40,00 + Taxa Administrativa do site).  

4.2.2 - Compõem o kit atleta da corrida adulto: Camiseta, squeeze, 

viseira, sacochila, número de peito e chip descartável.   

4.2.3 - Compõem o kit atleta da corrida Sesc kids: Camiseta, squeeze, 

viseira, sacochila, número de peito.  

 
 
5. VAGAS  
 
Será aberta à participação de no máximo:  

 a) Etapa Boa Vista: Categoria adulto 1200 vagas.  

 b) Etapa Boa Vista: Categoria Kids 300 vagas.  

  

6. CATEGORIAS E FAIXAS ETÁRIAS  

 

6.1 O atleta deverá se inscrever na competição em uma das categorias abaixo:  

a) Trabalhadores do comércio seus dependentes, empresário do comércio 

masculino ou feminino  

b) Corrida kids masculino ou feminino  

c) Categoria Público em Geral masculino ou feminino  

  

 6.2 Das categorias para o circuito Sesc de Corridas: 



  

Trabalhadores do comércio seus dependentes e empresários do comércio 

masculino e feminino;  

Categoria Conveniado/Público em Geral masculino e feminino;  

Categoria Sênior masculino e feminino;  

Corrida kids masculino ou feminino, de acordo com o item 6.4, a ser definida 

pelo ANO DE NASCIMENTO do participante conforme descrito.  

6.3 A idade a ser considerada é a que o atleta terá no ano da competição, (ou 

seja, a idade que terá em 31 de dezembro do ano da prova).  

6.4 - Da corridinha kids: 

 

ORD. IDADE MASCULINO FAIXA ETÁRIA FEMININO FAIXA ETÁRIA ANO 

DE NASCIMENTO  

a)  3 a 4 anos         M4    F4     2015 – 2016;  

b)  5 a 7 anos         M7    F7     2012 – 2014;  

c)  8 a 10 anos       M10  F10    2009 – 2011;  

d)  11 a 12 anos     M12  F12    2007 – 2008.  

  

6.5 – Idade mínima de participação para a prova adulto é de 14(quatorze) anos 

completos no ano da prova.  

 

7. CLASSIFICAÇÃO  

 

A) A classificação das categorias para fins de premiação serão definidas 

conforme o tempo Bruto. (TEMPO OFICIAL BRUTO, ou seja, tempo de largada 

após buzina).  

 

B) A classificação por FAIXAS ETÁRIAS, no caso da kids, por TEMPO será 

definida conforme o tempo líquido (contado da passagem do atleta pela linha 

de largada até sua passagem pela linha de chegada).  

 

C) Resultados: Corrida adulta serão apurados com o sistema de 

cronometragem eletrônica por chip. Já a corridinha Sesc Kids: O tempo será 

registrado pela equipe organizadora.  

 



D) Todos os resultados serão publicados no site do evento em até 48 horas 

após o término das provas e posteriormente no site do SESC.  

 

E) A correta utilização do chip é de responsabilidade única do atleta, assim 

como as consequências de sua não utilização.  

 

F) Para a corrida adulto o atleta que participar sem o chip não terá seu tempo 

computado e não poderá reivindicar classificação.   

 

G) Para as corridas adulto e kids é obrigatório o uso do número de peito 

durante a realização da prova.   

  
8. PREMIAÇÃO  
 
A) Todos os atletas devidamente inscritos que terminarem a prova receberão 

medalha por participação.  

 

B) Troféu para a Categoria Trabalhadores do comércio seus dependentes, 

empresário do comércio: 1º Masculino/Feminino: Troféu;  2º 

Masculino/Feminino: Troféu; 3º Masculino/Feminino: Troféu;  

 

C) Troféu para a Categoria Público Geral: 1º Masculino/Feminino: Troféu; 2º 

Masculino/Feminino: Troféu; 3º Masculino/Feminino: Troféu;  

 

D) Troféu para a Categoria Sênior: 1º Masculino/Feminino:Troféu;  2º 

Masculino/Feminino: Troféu;  3º Masculino/Feminino: Troféu;  

 

E) Para a corridinha Sesc kids: Todos devidamente inscritos 

e que concluírem a prova terão direito a medalha;  

 

F) Não haverá acúmulo de premiação.  

 

G) Troféu de MAIOR equipe com participantes inscritos.  

 

H) Troféu para o atleta com maior idade a cruzar a linha de chegada.  

 



I) Não haverá premiação em dinheiro em nenhuma das etapas.  

  
9. DA LARGADA.  

1ª às 19h00 - Largada de atleta com deficiência, paratletas, caso tenham 

inscritos;  

2ª às 19h10 - Largada dos demais atletas.  

  
10. REGRAS GERAIS  
 

A) Ao participar das etapas do Circuito, o atleta autoriza o SESC, por tempo 

indeterminado, a fazer o uso de seu nome e imagem, obtida através de fotos, 

gravações e vídeos para finalidades legais de promoção e divulgação deste e 

dos próximos eventos.  

B) Ao participar das etapas do Circuito, o atleta afirma que está em condições 

físicas e de saúde para participar deste evento, assumindo inteira 

responsabilidade pelo o que possa ocorrer antes, durante e após a sua 

participação nesta corrida.  

C) Não haverá reembolso, por parte da organização e nem de seus 

patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos 

ou acessórios utilizados pelos atletas, independente de qual for o motivo.  

D) Qualquer reclamação sobre o resultado final deverá ser feita até 30 minutos 

após a sua divulgação através do e-mail: lazer@sescrr.com.br .  

E) É terminantemente proibido que os participantes (corredores e caminhantes) 

levem crianças no colo, em carrinhos ou mesmo no chão ou pessoas 

conhecidas ou parentes que não estejam devidamente inscritas no evento para 

participar do mesmo, bem como será proibido o acesso a participantes 

portando patins ou outros equipamentos de locomoção (que não o tênis) para 

a conclusão da prova. Estarão também proibidos o acesso e participação de 

pessoas acompanhadas de animais como cães, gatos, etc.  

F) Durante a prova os participantes poderão pedir auxílio nos postos de água e 

aos fiscais que estarão distribuídos pelo percurso.  

G) O SESC RORAIMA recomenda rigorosa avaliação médica prévia e a 

realização de teste ergométrico a todos os participantes.  

H) É terminantemente proibida a participação com numeração de peitoral de 

outra corrida (ou de outra etapa de corrida organizada pelo SESC). Caso seja 

confirmado o atleta será desclassificado.  

mailto:lazer@sescrr.com.br


I) O atleta que não percorrer o percurso da prova será desclassificado;   

J) Cabe ao Sesc cancelar ou adir as datas das etapas e/ou provas.   

  
11. DA ENTREGA DOS KITS 
 
10.1 - Data da entrega dos kits: 22, 23 e 24 de outubro, das 10 às 21h. Na 

academia Sesc Mecejana, localizada na Avenida Venezuela, SN, ao lado do 

viaduto Peri Cardoso Lago. Não haverá prorrogação de prazos para a retirada 

dos kits.  

10.2 – Para a retirada do kit adulto e kids, é obrigatória a apresentação de 

documento oficial com foto, no caso de crianças sem documento com foto será 

necessário apresentar documento do responsável e do menor afim de 

comprovação.  

10.3 – Para os trabalhadores do comércio e seus dependentes é obrigatória a 

apresentação da carteirinha Sesc atualizada em formato físico ou digital.  

10.4 - Para a retirada de kits de terceiros é obrigatório apresentação do 

documento oficial com foto do participante e do retirante.  

10.5 – Na retirada do kit, cada atleta doará um kilo de alimento não perecível, 

este será repassado às entidades atendidas pelo programa Mesa Brasil do 

Sesc Roraima.  

  
12. DESCLASSIFICAÇÃO  
 
Serão desclassificados todos os atletas que se enquadrarem nos itens abaixo:  

A) Exceder o tempo limite para realização do percurso, tendo o tempo limite de 

01:00.00 para realizar os 5km. Os atletas que estiverem no percurso após 

determinado tempo não terão classificação disponível na etapa. A organização 

não se responsabilizará por qualquer acidente, furtos, roubos, entre outros 

sinistros, pois toda a estrutura de atendimento médico, equipes de resgate, 

seguranças e fiscais estarão desmobilizados da prova após o tempo limite e, 

desta forma, o atleta assumirá todos os riscos provenientes  

B) Quando houver troca de número ou do chip eletrônico;  

C) Ceder o número, chip eletrônico a outro atleta inscrito ou não inscrito na 

prova;  

D) Deixar de passar nos pontos determinados como “postos de controles”;  

E) Empurrar, cortar caminho, pegar carona ou outras formas de burlar as 

normas da prova para alcançar qualquer tipo de vantagem;  



F) Desacatar outro atleta, o público, a arbitragem ou os organizadores.  

G) Correr sem camisa ou camiseta ao longo do percurso ou cruzar a linha de 

chegada sem o número de peito;  

H) Para etapa Boa Vista fica PROIBIDO o uso da CICLOVIA pelos atletas, sob 

pena de ser eliminado da competição.  

I) As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso às decisões.  

  
 


