
OBJETIVO 

 

Esse evento estara cumprindo os PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID 19. Permit da 

Federação Paulista de Atletismo, 

 

1-DA PROVA 

  

1.1. A Corrida SENTINELAS DA PATRIA , doravante denominada EVENTO, sob qualquer que seja 

a condição climática, com participação de no maximo 1.000 INSCRITOS DE AMBOS OS SEXOS, 

devidamente inscritas a ser realizado no dia 24 outubro de 2021. 

 

1.2. Esse evento tem a organização da PROEESP e o apoio do 2º BPE e da Associacao Amigos da 

Policia do Exercito. 

 

1.3. A CORRIDA, cujo percurso será divulgado no site da Proeesp  terá o seu ponto de LARGADA e 

de CHEGADA na cidade de Osasco (SP) dentro das dependencias do 2º Batalhao da Policia do 

Exercito na Rua Romildo Isaias Neto, 493 – Bairro IAPI. 

 

1.4. A CORRIDA terá as distancias de 5km, 10km e caminhada.  Terá início com as LARGADAS, das 

7h00 as 8h00, LARGADAS EM BLOCOS cada 5 minutos vão largar 50 atletas, podendo esse numero 

ser modificado de acordo com o numero de inscricao. 

 

 

 

  

2 – DAS INSCRIÇÕES E SEUS VALORES E PRAZOS 

 

2.1. As inscrições serão feitas VIA INTERNET no site www.proeesp.com.br, para todos os ATLETAS 

INDIVIDUAIS/ACADEMIAS OU ASSESSORIAS . 

 

2.1.1. O valor da inscrição será: 

 

R$ 79,00 (setenta e nove reais) kit basico sem camiseta 

 

2.1.2 Será cobrado de todos os inscritos o valor da taxa de serviço do site de inscrição online. 

 

 

3 – DAS FORMAS E DOS LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

  

3.1. Pela INTERNET, no site http://www.proeesp.com.br, até 18/10/2021; 

3.1.1. Poderá, a critério da ORGANIZAÇÃO, disponibilizar 50 inscrições extras do fechamento do 

dia da inscrição até a entrega de kits a um custo de R$ 80,00 (oitenta reais). No dia do evento não 



haverá inscrição de atletas nem entrega do kit. 

3.2. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

 

4 - NOVAS REGRAS DO EVENTO TESTE E PROTOCOLOS A SEREM SEGUIDOS 

 

4.1. A formula desse Evento Teste é diferenciada em vários aspectos, pois devido a Pandemia do 

Covid 19, foram necessárias várias alterações: 

 

4.6. Todos os atletas são obrigados a estar usando máscara de proteção antes e depois da 

largada. A organização fornecerá duas unidades para cada inscrito. 

 

4.7 Não será permitido a instalação de Tendas das Assessorias e Equipes, nem tão pouco áreas 

de concentração ou aglomeração dos mesmos. 

 

4.8. Todos os atletas serão submetidos a verificação de temperatura,sendo que constatado a 

temperatura acima de 37.8 graus o atleta será imediatamente suspenso e encaminhado ao Posto 

de Saúde mais próximo. 

 

4.9 Não será divulgado na arena do evento os tempos parciais e nem tão pouco os vencedores 

das corridas de 5 e 10 km. Essa informação será fornecidas as 16hs atraves do site de 

cronometragem a ser divulgado. 

 

4.9.b. Não haverá nenhuma ação de marketing, área vip e outras tendas que possam fazer 

qualquer tipo de aglomeração, antes ou depois do evento. 

 

4.9.c. Não haverá Guarda Volume no dia do evento. 

 
4.9 d Todos os atletas são obrigados a estar usando máscara de proteção ANTES DA LARGADA E 

DEPOIS DA CHEGADA DO EVENTO. A organização fornecerá uma unidade para cada inscrito se 

necessário. 

4.9 e NO ATO DA retirada do kit o atleta devera apresentar Comprovante de Vacinacao ou teste 

antigeno da Covid negativo. Pois sera  observado a ordem de largada de acordo com essas condicoes. 

 

 

5- KIT DE PARTICIPAÇÃO 

  

 

5.1. O Kit de participação do evento, vinculado a taxa de inscrição é composto de: 

 



 

KIT BÁSICO 

 

  

a) Número de Peito 

 

b) 01 mascaraTNT no portal de chegada do evento 

 

c) Medalha 

 

d) Bag plastica 

 

e) Chip de Cronometragem 

 

f) 02 Frutas 

 

g) 02 Aguas 200 ml 

 

 

Camiseta é opcional e será oferecida no ato da inscrição pelo valor de 
R$ 40,00 ( quarenta reais ) 
 
 

6 - RETIRADA DE KIT DE IDENTIFICAÇÃO 

 

  

a) A entrega do Kit será feita em local e horário a ser divulgado. Não serão entregues Kits após o 

horário estipulado. 

b) Para retirar o Kit do ATLETA, é necessário apresentar o documento de identidade e o 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. 

c) Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do número de peito. 

d) Poderão ser retirado os KIT por outra pessoa maior responsável, desde que seja apresentado 

autorização do ATLETA contendo seu nome, rg. 

e) NÃO HAVERÁ ENTREGA NO DIA DO EVENTO DO KIT . 

 

 

7  - DAS REGRAS GERAIS DO EVENTO 

  

7.1. Ao participar da CORRIDA, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita totalmente este REGULAMENTO, assume despesas de transporte, hospedagem e 

alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 

participação antes, durante e após o seu término. 

7.2. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 



inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida 

com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, 

Internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

7.3. Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço ambulâncias para remoção. 

7.3.1. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE PÚBLICA sob 

responsabilidade desta. 

7.4. O ATLETA, ou o seu acompanhante responsável, poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção/transferência de hospital, serviço de emergência e médico, entre 

outros) eximindo a PROEESP de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão. 

7.5. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos públicos competentes e haverá 

monitores para a orientação dos participantes. 

7.6. Serão colocados à disposição dos ATLETAS inscritos sanitários , localizados próximos aos 

pontos de LARGADA e CHEGADA. 

7.7. É recomendável rigorosa avaliação médica e de condicionamento físico, com a realização, 

inclusive, de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS, sob responsabilidade e ônus do 

atleta. 

7.8. Qualquer reclamação sobre o resultado OFICIAL da competição deverá ser feita dentro do 

prazo máximo de 3 dias, após a sua primeira publicação, e através da única fonte oficial de 

contato, que é o Fale Conosco no site do EVENTO, http://www.proeesp.com.br, devendo o 

reclamante informar o seu nome, o endereço, telefone e a categoria em que concorreu, bem com 

descrever os fatos ocorridos. 

7.9. A critério dos ORGANIZADORES, a CORRIDA poderá ser suspensa, por questões de 

segurança pública, atos de vandalismo e/ou motivos de força maior e nesse caso não haverá 

reembolso para os inscritos do valor correspondente a inscrição. 

8.0. O ATLETA que deixar de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, ou que, por 

omissão, deixar de comunicar, por escrito e com protocolo de recebimento, qualquer 

impedimento de sua parte, poderá, a qualquer tempo, ser retirado e/ou desclassificado do 

EVENTO. 

8.1. Não haverá devolução do valor da inscrição em caso de desistência ou não comparecimento 

por qualquer motivo, independente da retirada do kit da prova. 

8.2. Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que 

a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico, ou qualquer outro 

fornecido, informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

8.3. O NÚMERO DE PEITO deverá ser afixado na parte frontal de sua camiseta. 

8.4. É OBRIGATÓRIO o uso do NÚMERO DE PEITO fixado na CAMISETA, sendo que qualquer 

mutilação ou má visualização de tal número implicará na desclassificação do ATLETA, ou na sua 

retirada, pelos fiscais do EVENTO. 

8.4.1. O posicionamento do ATLETA nos locais de LARGADA, sera disponibilizado pela 

ORGANIZAÇÃO, é de sua única e exclusiva responsabilidade estar no local certo. 

8.5. A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando estas alterações no 



site http://www.proeesp.com.br. 

 

  

9 - REGRAS ESPECÍFICAS 

 

 

9.1. O EVENTO terá duração máxima de 2h00 ( duas horas minutos ) para todas as distancias (cut 

off ). O ATLETA que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, 

poderá ser convidado a se retirar da competição, finalizando a prova neste ponto, a partir do qual 

a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio . 

9.2. . Todos os atletas são obrigados a chegar no maximo 30 minutos antes do horário de largada a ser 

definido de acordo com a ordem de inscrição. Caso a organização observe que o atleta faça sua largada 

fora do horário determinado será desclassificado.  

9.3. O ATLETA deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem, desviando-se do trajeto da maioria dos atletas .  

9.4. É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem 

prévia autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

9.5. O ATLETA assume no ATO DA INSCRIÇÃO que é conhecedor de seu estado de saúde e 

capacidade atlética, assim como também assume estar apto e ter treinado adequadamente para o 

EVENTO e aceita todas as condições desse regulamento. 
 

10 – DAS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES 

  

10.1. Os ATLETAS serão divididos em: 5 km, 10 km, caminhada. 

 

  

11 – PREMIAÇÃO 

  

11.0. Os ATLETAS serão divididos em: Categoria Geral Única – MASCULINA e FEMININA e 

Categoria por idade NAS DISTANCIAS DE 5 KM E 10 KM. 

 

 

11.1. O ATLETA que completar o EVENTO dentro do tempo máximo previsto, na categoria única, 

receberá UMA MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO . 

 

  

 

  
 

11.2. Haverá troféus: 

 

PREMIÇÃO NA GERAL – nas duas distâncias  – da 1º a 3º colocação , masculino e feminino. 

 

http://www.proeesp.com.br/


11.3 SOMENTE COM A PARTICIPACAO DE NUMERO MAIOR DE 300 INSCRITOS NA CATEGORIA 

POR IDADE -  nas duas distâncias  – da 1º a 3º colocação , masculino e feminino. 

 

11.4. Também haverá premiação para as 3 maiores equipes Troféu . 

 

  

11.5 Os prêmios não são acumulativos. 

 

 

12– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

  

 

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

ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

12.2. As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela Comissão 

ORGANIZADORA de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

 

  

Sorocaba (SP) 10 AGOSTO 2021 

  

PROEESP 

Diretor  Geral 


