
REGULAMENTO  
CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021 

 

O CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021, que devido à pandemia teve sua execução adiada 
para o ano de 2022, tem por objetivo ofertar lazer e recreação aos participantes 
(crianças e adolescentes) através da prática esportiva além de criar condições para 
propiciar os participantes um momento de integração social através do esporte. O 
Projeto será dividido em 12 etapas, passando por diversas cidades Paulistas, e com 
realização sempre aos Domingos conforme informações contidas neste regulamento. 
 

I. DEVIDO A PANDEMIA EM QUE NOS ENCONTRAMOS, ESTE REGULAMENTO 
PODE SER ALTERADO A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO. AO 
REALIZAR SUA INSCRIÇÃO, VOCÊ RESPONSAVEL PELO MENOR PARTICIPANTE 
CONCORDA COM ESTA CONDIÇÃO E AFIRMA QUE SEGUIRÁ, DE FORMA 
IRRESTRITA, TODA ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO / COMPORTAMENTAL 
PASSADA PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. TAIS MEDIDAS VISAM A GARANTIA 
DE TODOS OS ENVOLVIDOS: ATLETAS, ORGANIZADORES, STAFFS, PRESTADORES 
DE SERVIÇO E A COMUNIDADE ENVOLVIDA DE FORMA DIRETA E INDIRETA AO 
EVENTO. TAIS MEDIDAS PROPOSTAS SEGUEM PROTOCOLOS ESTIPULADOS 
PELAS ENTIDADES RESPONSAVEIS PELO COMBATE AO VÍRUS.  

 
II. O evento terá inicio às 09:00, com as largadas acontecendo de forma 

escalonada, do menor para o maior conforme descrito neste regulamento.  A 
organização reserva-se o direito de atrasar o horário ou suspender a prova por 
motivos de segurança.  
 

 
III. Os participantes deverão estar na arena do evento com pelo menos 45 minutos 

de antecedência ao seu horário de largada. Os pais que aderirem à participação 
cujos filhos (as) tenham até 04 (quatro) anos de idade, deverão acompanhá-los 
em todo o trajeto. Os participantes menores de 14 (catorze) anos devem 
apresentar “Termo de Responsabilidade” assinado por seus responsáveis legais 
(modelo anexo). 
  

IV. Será limitado o número de inscrições: 
GERAL – 1.500 (um mil e quinhentos) participantes por etapa 
 

Idade Distância Quantidade de Vagas 

Até 3 anos  40 Metros 200 

4 e 5 anos 50 Metros 200 

6 e 7 anos 100 Metros 200 

8 e 9 anos 300 Metros 200 

10 e 11 anos 400 Metros 200 

12 e 13 anos 500 Metros 200 

14 e 15 anos 800 Metros 150 



16 anos 1.000 Metros 150 

 
 
VI. As inscrições serão realizadas através do site www.circuitodecorridassp.com.br; 

 
VII. As inscrições acontecerão conforme tabela abaixo, podendo sofrer alterações 

conforme ajustes de datas das etapas. 

DATA CIDADE 
INCIO DAS 

INSCRIÇÕES 
FIM DAS 

INSCRIÇÕES 

13 de Fevereiro de 2022 Campinas 10/jan/22 04/fev/22 

13 de Março de 2022 Jacareí 10/jan/22 04/mar/22 

20 de Março de 2022 Sorocaba 10/jan/22 11/mar/22 

27 de Março de 2022 Franca 10/jan/22 18/mar/22 

03 de Abril de 2022 Marilia 10/jan/22 25/mar/22 

10 de Abril de 2022 Araçatuba 10/jan/22 01/abr/22 

24 de Abril de 2022 Araras 10/jan/22 15/abr/22 

01 de Maio de 2022 Rio Claro 10/jan/22 22/mai/22 

22 de Maio de 2022 Itú 10/jan/22 13/mai/22 

05 de Junho de 2022 Campos do Jordão 10/jan/22 27/mai/22 

19 de Junho de 2022 S. J. Rio Preto 10/jan/22 10/jun/22 

26 de Junho de 2022 Nova Odessa 10/jan/22 17/jun/22 

 
 

VIII. Valor das inscrições: GRATUITO  
  

IX. Poderão participar destas provas crianças e Adolescentes de ambos os sexos, 
inscritos na forma deste regulamento com idade entre 1 e 16 anos. A inscrição 
do participante terá como base a idade do mesmo no dia 31 de dezembro do 
ano de realização do evento. A organização não se responsabiliza pelo 
preenchimento incorreto das inscrições e suas consequências, isentando-se de 
qualquer responsabilidade caso esta ocasione o cancelamento da inscrição, 
problemas em caso de atendimento médico uma vez que seus dados cadastrais 
serão consultados e utilizados durante o atendimento ou mesmo problemas 
judiciais junto a organização da prova e/ou terceiros e/ou Poderes Públicos 
devido a Pandemia. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo 
qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação; 

 
X. Para a participação de pessoas menores de 14 anos é obrigatória à 

apresentação da autorização por escrito do responsável pelo menor. Esta 
autorização será retida pela organização da prova no ato da entrega do kit. 
Deverá Constar nesta autorização: Nome, RG, CPF, Grau de Parentesco, 
Endereço, Cel e Tel Fixo do responsável, deixando claro que está ciente do 
perfil da prova, seus riscos e possíveis consequências, não ignorando o item IX 
deste regulamento. Caso necessário, utilize o modelo sugerido ao término 
deste regulamento; 

 



Os KITs de participação serão entregues, exclusivamente, no dia anterior a realização 

da prova (sábado) 

 
Local: De acordo com cada cidade. Vide divulgação. 

Horário: das 10h00 as 16h00 
 

NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS APÓS ESTE HORÁRIO E/OU POSTERIOR AO 
EVENTO (NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KITS NO DIA DO EVENTO) 

 
XI. O KIT será composto de: 

1 Camiseta; 1 Sacochila; Medalha de participação aos inscritos que 
completarem a prova; número de peito e Lanche.  
 
 

 
§ Parágrafo Único: O tamanho da camiseta será conforme a idade do 
participante, não havendo possibilidade de troca; 

 
XII. Obrigatório à apresentação do documento de identificação do participante e 

comprovante de inscrição. A retirada de kits também poderá ser efetivada por 
terceiros (pessoas que não sejam os responsáveis legais pelo menor) mediante 
apresentação do comprovante de inscrição E documento de identificação do 
inscrito em excelentes condições de visualização, não sendo aceitos 
documentos cortados, incompletos (frente e verso) e/ou informações que não 
comprovem os dados fornecidos pelo menor / responsável no momento de sua 
inscrição. Serão aceitos Documentos e Comprovantes de Inscrição 
apresentados digitalmente, não sendo necessária a impressão dos mesmos; 

 
XIII. Não será entregue kit do evento em datas ou qualquer horário não previsto 

neste regulamento.  
 

 

XIV. No momento da retirada do kit o responsável pela retirada deverá conferir o 
tamanho da Camiseta, a presença de todos os itens pertinentes ao Kit além 
checar os dados no número de peito; 

 
XV. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit, sendo de 

responsabilidade do atleta a manutenção e atualização de suas informações 
cadastrais na plataforma de inscrição da etapa; 

 
XVI. Os participantes deverão fixar o chip no tênis, conforme orientação que nele 

constar, para que a cronometragem possa ser feita de maneira correta. A 
medição acontecerá através do registro da passagem do chip no tapete de 
cronometragem existem no (s) Pórtico (s) de Largada / Chegada ou ainda em 
pontos de controle que eventualmente possam existir ao longo do percurso 
sem prévio aviso. O atleta fica ciente de que é sua responsabilidade o uso 



correto do chip em local e forma orientada, seja uma orientação verbal, escrita 
ou que no Chip constar, bem como a passagem no Pórtico de largada e 
chegada, ficando a ORGANIZAÇÃO isenta de qualquer defeito ou erro por uso 
incorreto do chip. Em caso de duvidas quanto à correta utilização do Chip o 
atleta deverá procurar a organização da prova para obter auxilio;  
 
 

 
XVII.  Ao final da prova, o participante deverá retirar sua medalha de participação 

junto a Equipe de Staffs na Tenda de dispersão.  
 
 

XVIII. Os chips de cronometragem são descartáveis, não havendo necessidade de sua 
devolução no pós-prova. Para evitar inutilização do chip de cronometragem, é 
recomendado não deixá-lo próximo a aparelhos celulares, televisão e/ou 
computadores, não dobrá-lo, amassá-lo e/ou rasurá-lo.  
 
 

XIX. É obrigatório durante toda a prova o uso do número de peito afixado na 
camiseta do participante na altura do peito, permitindo fácil visualização e 
identificação. OS PARTICIPANTES QUE NÃO SEGUIREM ESTA DETERMINAÇÃO, A 
QUALQUER TEMPO, SERÃO CONVIDADOS A SE RETIRAR DA PROVA PELOS 
FISCAIS, SENDO DESCLASSIFICADOS E SEM DIREITO A RETIRADA DA MEDALHA 
DE PARTICIPAÇÃO.  

 
XX. Será desclassificado o atleta que: 

- Não utilizar de forma visível seu número de peito conforme descrito no item 
acima 
- Agredir física ou verbalmente qualquer membro da organização do evento; 
- Utilizar-se de atalhos durante o percurso (cortar caminho, praça ou calçadas); 
- Inscrever-se na categoria não correspondente; 
- Realizar ações ou atitudes desleais contra outros atletas; 
- Tumultuar o trabalho da organização antes, durante ou após a prova, 
incluindo a apuração dos resultados; 
- Sujar o percursos e áreas de concentração (Arena); 
- Passar novamente pelo funil de chegada, marcando novo tempo de chegada, 
após haver concluído a prova; 
- Cometer qualquer tipo de atitude antidesportiva. 
  

 
XXI. A premiação do CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021 será com medalha de 

participação a todos os inscritos.  
 

XXII. Não haverá premiação com troféus ou dinheiro; 
 

XXIII. As categorias, tanto masculino quanto feminino, serão conforme tabela abaixo: 
 



Largada 1 – Crianças até 03 anos 
Largada 2 – Crianças de 04 e 05 anos 
Largada 3 – Crianças de 06 e 07 anos 
Largada 4 – Crianças de 08 e 09 anos 
Largada 5 – Crianças de 10 e 11 anos 
Largada 6 – Pré–adolescentes de 12 e 13 anos 
Largada 7 – Pré-adolescentes de 14 e 15 anos 
Largada 8 – Adolescentes a partir de 16 anos 

 
 
 
 
 

 
 

XXIV. Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não 
participaram da prova; 

 
 

XXV. Por força da Pandemia em que nos encontramos, e seguindo os protocolos 
sanitários inerentes ao evento, a organização da prova NÃO oferecerá serviços 
de guarda-volumes, onde lamenta não poder oferecer todo o conforto e 
comodidade que gostaria aos participantes inscritos. 
 

 
XXVI. A prova será realizada sob qualquer condição de tempo/meteorologia, desde 

que a segurança dos participantes e organizadores não seja comprometida; 
 

XXVII. Pode a organização da prova, segundo recomendação do médico responsável 
pelo evento, excluir o participante a qualquer momento, não estando a decisão 
aberta a discussão, seja junto ao próprio atleta, seu treinador, preparador 
físico, médico ou responsável legal. A decisão do Médico oficial da prova é 
irrevogável e inquestionável; 

 
XXVIII. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância e Equipe 

Médica na Arena do Evento; 
 
 

XXIX. Os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e público em geral, 
autorizam a utilização de sua imagem de forma gratuita e irrestrita por tempo 
indeterminado, bem como de seus dados cadastrais para ações de marketing 
na divulgação desse evento e de outros eventos promovidos e/ou organizados 
pelo INSTITUTO CORRER BEM; 

 
XXX.  É proibida a exposição de marcas na arena que não sejam das empresas 

diretamente envolvidas no evento (Patrocinadores e Apoiadores). 
 



XXXI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA a exposição e/ou venda de qualquer tipo de 
produto na arena do evento, mesmo que sejam artigos esportivos ou produtos 
alimentícios, sem prévia autorização dos Organizadores do evento. 

 
XXXII. Ao efetivar a sua inscrição, o participante e/ou seu responsável legal declara 

conhecer e concordar com todos os termos deste regulamento. Também 
declara estar em dia com rigorosa avaliação médica, gozando de plena saúde, 
integridade física e mental, estando com plenas condições para a participação 
da prova, responsabilizando-se por quaisquer eventos relacionados à sua saúde 
física e metal, isentando o INSTITUTO CORRER BEM, seus apoiadores, 
fornecedores e prestadores de serviços de qualquer responsabilidade; 

 
XXXIII. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão resolvidas pela comissão 

organizadora, cuja decisão é soberana e irrevogável, não cabendo sobre essa 
qualquer recurso; 

 
XXXIV. A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente; 
 

XXXV. Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao CIRCUITO DE 

CORRIDAS SESP 2021 pertencem ao INSTITUTO CORRER BEM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, ____________________________________________________ (nome completo do 

pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ___________________, portador (a) do RG 

n°___________________, inscrito no CPF/MF n°_______________________, telefone/celular (  

) ________________________, declaro ser responsável pelo adolescente/filho (a) 

_____________________________________ (nome do participante), que possui _______ 

(idade) anos de idade, de quem sou _______________ (relação de parentesco), declarando, 

ainda, que AUTORIZO a participação  e o uso de minha imagem e do menor sob minha 

responsabilidade, captados em fotos e/ou vídeo, sem finalidade comercial, no evento 

CIRCUITO DE CORRIDAS SESP 2021, realizado na Cidade _________________________, na 

data _____/______/______, 

no(a)_________________________________(parque/praça/escola/outro), bem como o 

acompanhei no aludido evento.  

 

Declaro sob as penas legais, que sou o responsável pela segurança do menor no dia do evento, 

estando ciente e de acordo com as observações finais constantes desse termo.  

Por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

______________________,   ___ de __________ de 202___  

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

 

 


