CORRIDA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 210 ANOS
REGULAMENTO- 5K E 10K
1. O Evento:
Realização: POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA
Data: 31 de julho de 2022
Cidade: Chapecó/SC
Local da Largada e Chegada: A ser definido
Distâncias: 5k e 10k
Duração: A prova terá a duração máxima de 2h
2. Objetivo:
No mês de julho de 2022 a Polícia Civil de Santa Catarina completa 210 anos de trabalho,
compromisso e dedicação ao povo catarinense. Com a finalidade de comemorar uma data tão
importante no dia 31 de julho de 2022 será realizada uma corrida de rua, na cidade de Chapecó,
com percursos de 5k e 10k.
Trata-se de um evento de caráter esportivo e social que tem por finalidade difundir a
prática do esporte como promoção da saúde, condicionamento físico, interação social e melhoria
na qualidade de vida das pessoas. Trata-se também de um evento de caráter interinstitucional,
ao passo que pretende incentivar e estimular a participação dos policiais civis do estado de Santa
Catarina, bem como dos profissionais de todos os órgãos que compõem as forças de segurança
pública do estado e municípios.
3. Programação:
07:45 - Aquecimento
08:00 – Largada da corrida 10k
08:10 – Largada da corrida 5k
10:00 – Início do cerimonial de premiação
4. Público-Alvo
A prova é destinada a atletas profissionais e amadores de todas as idades, que se encontrem
em perfeito estado de saúde. Por se tratar de um evento comemorativo ao aniversário da Polícia
Civil será incentivada a participação dos integrantes de todos os órgãos que compõem as forças
de segurança pública dos estados e municípios, com desconto de 50% (cinquenta por cento)
no valor da inscrição, assim compreendidos: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica,
Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Guardas Municipais.
5. Percurso
** Todo o percurso será na Avenida Getúlio Vargas.

5.1. Corrida 5k (largada e chegada no SHOPPING PÁTIO CHAPECÓ).
Saída do Shopping pela Avenida Getúlio Vargas, segue 2.5km e faz o RETORNO na Rua Paulo
Marquês (Hello Donuts - PisoCenter Acabamentos). Retorna pela Avenida Getúlio Vargas até a
chegada no Shopping Pátio Chapecó.

5.2. Corrida 10k (largada e chegada no SHOPPING PÁTIO CHAPECÓ).
Saída do Shopping pela Avenida Getúlio Dorneles Vargas, segue 5.0 km e faz o RETORNO na
Rua Ponoe Schefer (em frente ao cemitério). Retorna pela Avenida Getúlio Vargas até a
chegada no Shopping Pátio Chapecó.

6. Retirada do KIT
KIT COMPLETO (camiseta do evento, número de peito, alfinetes e chip descartável).
Data:
Dia 29/07/2022 (sexta-feira) das 14 às 19h
Dia 30/07/2022 (sábado) das 13 às 20h
Dia 31/07/2022 (domingo) das 06h15min até às 07h15min (somente para atletas que não
residem em Chapecó)
Local: Shopping Pátio Chapecó
KIT COMPLETO (camiseta do evento, número de peito, alfinetes e chip descartável).
6.1 O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit.
6.2 A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização
específica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito.
6.3 No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de
peito. Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.
6.4 O tamanho das camisetas está sujeito a alteração, de acordo com a disponibilidade.
Parágrafo único. O (a) atleta não poderá alegar impossibilidade de correr no evento, caso não
tenha camiseta em tamanho que lhe sirva. O (a) atleta está autorizado a correr com sua própria
camiseta.
7. Inscrições Corrida
7.1 As inscrições têm prazo máximo até o dia 11/07/2022 ou até atingirem o limite técnico do
evento, que será 1.000 atletas.
7.2 A idade MÍNIMA para atletas se inscreverem e participarem da prova de 5k é 14 (quatorze)
anos completos até 31 de dezembro de 2022 e da prova com percurso de 10k é 16 (dezesseis)
anos completos até 31 de dezembro de 2022.
7.3 As inscrições poderão ser realizadas online até 11/07/2022.
7.4 Inscrição de assessorias e grupos até 11/07/2022, diretamente com a organização, através
dos seguintes contatos:
- Jusara Maria Borges dos Santos. E-mail: jufenil@gmail.com. Fone/watsapp: 049-9-99194725
- Alexandra Zanluchi Capitani. E-mail: aleazc05@gmail.com. Fone/watsapp: 049 9-9917-5551
7.5 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema on-line ou na ficha de inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e
assume total responsabilidade por sua participação
8. Taxa de Inscrição Corrida
- LOTE ÚNICO COM CAMISETA:
R$ 50,00 (cinquenta reais) mais taxa de administração, até 11/07/2022.

8.1 Integrantes de todos os órgãos que compõem as forças de segurança pública Federal,
Estadual e Municipal: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de
Bombeiros Militar e Comunitário, Guardas Municipais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Agente de Segurança Socioeducativo, Forças Armadas, têm direito a desconto de 50%
no valor da inscrição, que poderá ser realizada pelo site do evento ou diretamente com a equipe
organizadora. Para esse público a inscrição ficará R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Para
comprovação desse direito, no momento da retirada do kit, será obrigatório a apresentação da
carteira funcional.
8.2. Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a Lei nº
10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição, que poderá ser realizada
pelo site do evento, cujo valor ficará R$ 25,00 (vinte e cinco reais). O documento original de
identidade deverá ser apresentado para retirada do kit para comprovação do direito.
8.3. Igualmente, PCD (pessoas com deficiência) têm o benefício de isenção de inscrição
conforme previsto na Lei 18.059, de 2021, desde que siga os procedimentos previstos no
Regulamento Geral deste evento. A inscrição de verá ser feita diretamente com a equipe
organizadora.
8.4. Para grupos de Corrida e Assessorias que inscreverem no mínimo 15 (quinze) atletas,
o valor de cada inscrição ficará R$ 40,00 (quarenta reais), as quais deverão ser feitas
diretamente pela equipe organizadora.
8.5. O valor da inscrição contempla número de peito, alfinetes, chip descartável, camiseta,
medalha de participação, hidratação, kit de frutas aos concluintes da corrida, bem como
eventuais brindes doados pelos patrocinadores e apoiadores.
8.6 Contatos para inscrição:
Jusara M. Borges dos Santos. E-mail: jufenil@gmail.com. Fone/watts: 049-9-9919-4725
Alexandra Zanluchi Capitani. E-mail: aleazc05@gmail.com. Fone/watts: 049 9-9917-5551
9. Categorias: GERAL, ESPECIAL e FAIXA ETÁRIA
9.1 GERAL:
A premiação se dará COM TROFÉU do 1º ao 5º colocado GERAL, nas distâncias de 5k e 10k,
MASCULINO e FEMININO.
9.2 ESPECIAL:
Como se trata de um evento comemorativo ao aniversário da Polícia Civil será estimulada a
participação de todos os POLICIAIS CIVIS DE SANTA CATARINA, através de uma premiação,
COM TROFÉU, do 1º ao 5º colocado nas distâncias de 5k e 10 k, MASCULINO e FEMININO,
através de uma categoria denominada ESPECIAL.
Obs. Não haverá premiação dupla, ou seja, os POLICIAIS CIVIS que comporem o pódio na
categoria ESPECIAL (do 1º ao 5º colocado, masculino e feminino, nas distâncias de 5k e 10k)
não comporão o pódio da categoria GERAL.

9.3- CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA:
A premiação se dará COM TROFÉU, do 1º ao 3º colocado, na categoria FAIXA ETÁRIA, nas
distâncias de 5k e 10k, MASCULINO e FEMININO, nas seguintes faixas etárias:
5k

10k

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

14 a 24 anos

14 a 24 anos

16 a 24 anos

16 a 24 anos

25 a 29 anos

25 a 29 anos

25 a 29 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

30 a 34 anos

30 a 34 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

35 a 39 anos

35 a 39 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

40 a 44 anos

40 a 44 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

45 a 49 anos

45 a 49 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

50 a 54 anos

50 a 54 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

55 a 59 anos

55 a 59 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

60 a 64 anos

60 a 64 anos

60 a 64 anos

65 +

65 +

65 +

65 +

10. Premiação
10.1. GERAL MASCULINO E FEMININO – 5k
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
• 4º Lugar - Troféu
• 5º Lugar – Troféu
10.2. GERAL MASCULINO E FEMININO – 10k
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
• 4º Lugar - Troféu
• 5º Lugar – Troféu
10.3. GERAL ESPECIAL MASCULINO E FEMININO – POLICIAL CIVIL – 5k
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar - Troféu
• 4º Lugar - Troféu
• 5º Lugar – Troféu
10.4. GERAL ESPECIAL MASCULINO E FEMININO – POLICIAL CIVIL - 10k
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu

• 3º Lugar - Troféu
• 4º Lugar - Troféu
• 5º Lugar - Troféu
10.5. CATEGORIAS (FAIXA ETÁRIA) MASCULINO E FEMININO - 5k e 10k
• 1º Lugar - Troféu
• 2º Lugar - Troféu
• 3º Lugar – Troféu
10.6 Corrida Kids:
Na corrida kids a inscrição é gratuita, realizada no dia do evento. Troféu masculino e feminino,
do primeiro ao terceiro colocado. Todos os kids receberão medalha de participação.
100 metros - 5 e 6 anos
200 metros - 7,8 e 9 anos
300 metros - 10 e 11 anos
400 metros - 12 e 13 anos
11. Hidratação
Serão três pontos de abastecimentos de água durante o percurso. Sendo o primeiro próximo
ao km 2,5, o segundo próximo ao km 5 e o terceiro após a chegada.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 1º – Estará disponível um local para os participantes deixarem e retirarem seus pertences,
portanto, somente serão recebidas bagagens acondicionadas em sacolas, bolsas ou mochilas.
Art. 2º – Não será permitido ao atleta correr sem camiseta.
Art. 3º – O número recebido deverá ser afixado na parte frontal da camiseta e não poderá ser
removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. Toda irregularidade ou atitude
antidesportiva cometida por atleta, como ultrapassar outro atleta ou forçar passagem dentro do
funil de chegada será passível de desclassificação.
Art. 4º – Para receber a premiação no pódio o atleta deverá estar adequadamente trajado com
calçado e camiseta.
Art. 5º – As punições aplicadas serão irreversíveis, não sendo aceitos recursos para a direção
da prova.
Art. 6º – As premiações serão entregues somente no dia do evento e horário programado ao
atleta ou representante, caso não seja retirado, a organização não se responsabiliza pelo envio.
Art. 7º – A Corrida acontecerá com quaisquer condições climáticas, podendo ser cancelada caso
alguma condição venha a pôr em risco a integridade física dos participantes.
Art. 8º – Ao proceder à inscrição, o participante declara-se conhecedor do Regulamento, como
também declara estar em perfeitas condições de saúde, isentando a Organização de qualquer
responsabilidade.

Art. 9º - Cada atleta é responsável pelo seu próprio CHIP, assim, deixando a ORGANIZAÇÃO
totalmente isenta de qualquer problema que venha a ocorrer, como no caso de perda ou danos
que venha interferir na não leitura pelo sistema de chip e no seu resultado de prova.
Art. 10º - O acompanhamento dos (as) atletas por treinadores/assessoria, amigos, etc., com
bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na desclassificação do participante. O “pacing”
somente será permitido se o acompanhante estiver devidamente inscrito na prova.
Art. 11º- As colocações serão definidas pela apuração do tempo bruto para os cinco primeiros
colocados geral nas distâncias de 5k e 10k. As demais classificações (categorias) serão definidas
pelo tempo liquido gasto por cada competidor para completar o percurso, definido e delimitado
pelos tapetes de cronometragem.
Art. 12º - Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo
possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, reembolso ou crédito para
corridas futuras.
Art. 13º - De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem prazo de 7 (sete) dias
corridos após a data da inscrição para solicitar o cancelamento e estorno do valor. O valor da
inscrição não será devolvido depois dessa data.
Art. 14º - A Organização poderá a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos, elevar os
valores ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica
e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.
Art.15º – Na inscrição o atleta poderá escolher o tamanho da camiseta entre P-M-G-GG-EGUNISSEX.
Art. 16º – A organização poderá a qualquer momento, modificar cores, especificações técnicas,
logotipo, acabamento e itens do kit de corrida, em função de necessidades, disponibilidade
técnica, adequação ao visual e a novos patrocinadores, e/ou questões estruturais, sem aviso
prévio.
Art. 17º – Não é permitida a alteração do tamanho da camiseta quando da retirada do kit. Será
entregue o tamanho solicitado na inscrição.
Art. 18º - Não serão entregues kits após o período determinado pela organização. Os kits não
retirados não serão enviados aos corredores, sob nenhum motivo ou circunstância.
Art. 19º - Os participantes são integralmente responsáveis por toda e qualquer despesa que
venha a ter para participar da CORRIDA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 210 ANOS,
tais como: transporte, hospedagem, alimentação, antes, durante e depois do evento.
Art. 20º – Todos os participantes do evento, atletas, staffs, apoio, organizadores e público em
geral, cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a CORRIDA POLÍCIA CIVIL
DE SANTA CATARINA 210 ANOS, patrocinadores, apoiadores e a organização da corrida.
Art. 21º – Atletas suspensos pela CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo não poderão
participar.
Art. 22º – Os casos omissos serão resolvidos unicamente pela comissão organizadora.

Art. 23º – A participação na CORRIDA POLÍCIA CIVIL DE SANTA CATARINA 210 ANOS
implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens constante deste regulamento.
Art. 24º - Todos os participantes que concluírem suas distâncias recebem medalha de
participação, kit de frutas e hidratação.
Informações gerais sobre o evento:
jufenil@gmail.com
camila-favaretto@pc.sc.gov.br

aleazc05@gmail.com
renata_frandoloso@pc.sc.gov.br

katsura-balbinot@pc.sc.gov.br
callfass@pc.sc.gov.br

