REGULAMENTO
CIRCUITO SESC DE CORRIDAS – ETAPA PANTANAL
O Circuito Sesc de Corridas – Etapa Pantanal é uma realização da Estância Ecológica
Sesc Pantanal, por meio da Unidade Sesc Poconé, com o apoio de diversos órgãos e
entidades ligadas ao esporte, à segurança, ao transporte e a saúde, com vistas a
estimular e promover a integração, qualidade de vida e bem-estar por meio da prática
esportiva, bem como, comemorar o Dia do Trabalho.
O evento será realizado na cidade de Poconé/MT e Estrada Parque Transpantaneira,
no dia 1º de Maio de 2019, com trajetos de 5 (cinco) e 7 (sete) km e previsão de largada
para às 7h.
1. DA PARTICIPAÇÃO
1.1 Poderão inscrever-se e participar da Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corridas,
pessoas de ambos os sexos maiores de 18 anos, se completos, até o dia 01/05/2019.
1.2 A participação de menores de 18 (dezoito) anos de idade será permitida somente
àqueles que até o dia 31/12/2019 completarem os 16 (dezesseis) anos de idade
conforme estabelecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições da Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corridas poderão ser realizadas
de 01 a 12 de abril de 2019 e limitada a, no máximo, 1.000 (um mil) participantes,
independentemente de categoria e modalidade.
2.2 As inscrições presenciais acontecerão nos dias 01 e 02 de abril de 2019, das 8h às
12h e das 13h às 19h, na Secretaria do Sesc Poconé, na Avenida Generoso Ponce,
s/nº, na cidade de Poconé/MT.
2.3 A inscrição presencial poderá ser realizada pelo próprio participante ou por terceiros,
sendo obrigatória a apresentação de cópia de documento pessoal com foto, além do
preenchimento de todos os campos da Ficha de Inscrição, sem quaisquer abreviaturas.
2.4
As
inscrições
via
internet
serão
realizadas
pelo
endereço
www.sescpantanal.com.br/corrida, no período de 03 e 12 de abril de 2019, podendo ser
prorrogada ou antecipada essa data limite, a critério da organização da corrida, caso
seja atingido o número máximo de participantes.
2.5 Sendo participante menor de 18 anos, no ato da inscrição deverão ser entregues
pelos pais ou responsáveis legais, uma autorização por escrito datada e assinada,
acompanhada de cópia dos documentos pessoais do menor e dos pais/representantes.
2.6 Ao preencher a ficha de inscrição, o Participante/Responsável/Assessoria/
Equipe/Academia declara que:

A) Disputará a Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corrida por sua livre e espontânea
vontade, isentando de quaisquer responsabilidades o idealizador, realizador,
organizadores, patrocinadores, apoiadores, em nome dele - atleta - e de seus
herdeiros.
B) Está ciente de que devem consultar um médico e um professor de Educação Física,
especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.
C) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação neste evento para finalidades legítimas de divulgação institucionais do
evento através de veículos impressos, televisivos, internet, redes sociais ou outros
meios eletrônicos.
D) Para a sua participação é obrigatório que esteja inscrito oficialmente, devendo portar
o número de peito, chip e a camiseta oficial do evento.
E) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da prova deverá ser feita, por
escrito à comissão organizadora do evento, em até 20 minutos após sua divulgação
oficial.
F) A inscrição na Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corridas de 2019 é PESSOAL e
INTRANSFERÍVEL, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em
qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito e chip de
cronometragem para outra pessoa será responsável por qualquer acidente ou dano
que esta venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da
organização do evento e seus patrocinadores, realizadores, apoiadores, e órgãos
públicos dentre outras pessoas envolvidas nas provas.
G) ALTERAÇÃO - A Organização do evento poderá, a qualquer momento, suspender
ou prorrogar prazos, elevar os valores e aumentar ou limitar o número de inscrições,
em função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais e
logísticas, sem aviso prévio.
H) VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES - Os participantes são responsáveis pela
veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição. Caso haja fraude
comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá por crime de
falsidade ideológica e/ou documental além de eventual responsabilidade civil.
2.7 O participante poderá se inscrever dentro de uma das seguintes categorias para
ambos os sexos e idade permitida, Público Geral, Cartão Sesc e acima de 60 anos.
Em caso de enquadramento em mais de uma categoria, o participante deverá optar por
apenas uma delas.
2.8 As inscrições terão os seguintes valores de acordo com a classificação do
participante:

5 km
7 km

Público Geral
R$ 20,00
R$ 35,00

Cartão Sesc
R$ 10,00
R$ 15,00

+60anos
R$ 20,00
R$ 35,00

Morador Poconé
R$ 15,00
R$ 25,00

2.9 Em caso de enquadramento em mais de uma classificação, o participante deverá
optar por apenas uma delas.
2.10 A inscrição só será efetivada após o pagamento dos respectivos valores e, não
haverá, em hipótese alguma, reembolso da importância paga a título de inscrição.

3 DA ENTREGA DO KIT
3.1 O pagamento da taxa de inscrição, dará direito ao participante de um kit que
contempla uma Ecobag com uma camiseta, um chip descartável, número de peito e um
boné.
3.2 Os kits deverão ser retirados no Ponto de Encontro do Sesc Pantanal no Várzea
Grande Shopping, nos dias 24 e 25 de abril de 2019 das 10h às 21h e na Unidade do
Sesc Poconé, nos dias 26 e 27 abril de 2019, das 8h às 19h.
3.3 Para a retirada do kit, o participante deverá apresentar documento oficial com foto e
comprovante de inscrição. Um participante poderá retirar mais de um kit, sendo
obrigatória apresentação de cópia do documento pessoal, comprovante de inscrição e
pagamento do respectivo participante, os quais ficarão retidos pela organização.
3.4 Não serão entregues kits no dia do evento sob nenhuma hipótese.
4. DA PROVA
4.1 A Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corridas será realizado no dia 1º de maio de
2019, na cidade de Poconé/MT e na Estrada Parque Transpantaneira também no
Município de Poconé/MT.
4.2 A estrutura do Sesc estará disponibiliza para concentração dos participantes a partir
das 6h e a largada, para ambos os percursos e todas as categorias, será às 7h,
impreterivelmente.
4.3 Ambos os percursos terão largada no mesmo horário e localidade, sendo na Av.
Generoso Ponce em frente ao Sesc Poconé. O Trajeto será de aproximados 1km em
direção ao centro histórico de Poconé, retornando em direção ao Sesc Poconé,
seguindo para Estrada Parque Transpantaneira e, retornando pela mesma Estrada
Parque até o local de largada totalizando 5 ou 7 quilômetros de prova.
4.4 O evento é homologado, supervisionado e será aferido pela Federação de Atletismo
de Mato Grosso.
4.5 Serão disponibilizados postos de abastecimento na área de largada/chegada e a
cada 1,5km de prova.
5 CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Somente os participantes regularmente inscritos receberão o kit da competição e
terão seus tempos cronometrados para efeito de classificação e premiação.
5.2 Categorias
Os Participantes de ambos os sexos, poderão se inscrever nas seguintes categorias:
•
•

Comerciários/Dependentes
Público em Geral

•

Maiores de 60 anos de idade

Caso o participante se enquadre em mais de uma categoria, o mesmo deverá optar
por uma delas, não podendo se inscrever em mais de uma simultaneamente.
5.3 Por questões de controle e segurança dos participantes, fica estabelecido pela
Comissão Organizadora, a obrigatoriedade do uso do chip e do número de peito, sendo
que o não cumprimento regular de qualquer um deles, implicará na imediata
desclassificação e a perda da premiação e medalha de participação.
5.4 Será desclassificado o participante que:
- Não cumprir a integralidade do percurso da sua prova;
- Largar antes da autorização do diretor da prova;
- Dificultar a ação de outros participantes;
- Realizar a prova e/ou cruzar a linha de chegada sem o número de identificação;
- Apresentar, antes, durante e após a corrida, conduta antidesportiva;
- Pegar carona de automóveis, bicicletas, cortar caminho e similares;
- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida;
- Encobrir o número e/ou o nome dos realizadores e apoiadores;
- Desacatar outro atleta, o público, a arbitragem ou os organizadores;
- Apresentar irregularidade na ficha de inscrição.
6 PREMIAÇÃO
6.1 A premiação seguirá as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
considerando a ordem de chegada como critério para definir os vencedores, e não o
tempo líquido do atleta.
6.2 Todos os inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, e sem o
descumprimento deste regulamento, receberão medalhas de conclusão do evento.
6.3 Os participantes classificados do 1º ao 3º lugar, masculino e feminino, categorias
Geral, Cartão Sesc e participantes acima de 60 anos, participarão de cerimônia de
premiação, onde receberão troféus.
6.4 É obrigatória a utilização por parte dos atletas classificados, da camisa oficial do
evento durante a cerimônia de entrega da premiação no pódio, sendo terminantemente
proibida a exposição de marcas de patrocinadores, faixas, banners ou cartazes no
momento da entrega da premiação.
6.5 O não cumprimento desse artigo poderá implicar na desclassificação do participante
com a consequente perda dos prêmios.
6.6 Os participantes da corrida que não estiverem presentes no momento da entrega do
troféu a que dele fizer jus terão um prazo de até 30 (trinta) dias para solicitar à comissão
organizadora, por meio de telefone ou correio eletrônico.

6.7 O participante premiado poderá retirar, no prazo delimitado, o troféu na Unidade
Operacional onde ocorreu a prova ou solicitar que lhe seja enviado via Correios, caso
deverá suportar os valores da remessa (envio, embalagem, seguros e outros).
6.8 A organização se reserva ao direito de incluir qualquer outro tipo de premiação,
ranking ou participação especial que será divulgada no evento ou durante a realização
dele.
6.9 Os resultados oficiais do Circuito Sesc de Corridas – Etapa Pantanal serão
informados através do site oficial do evento www.sescpantanal.com.br/corrida.
6.10 Não serão entregues medalhas e brindes após a prova para as pessoas que,
mesmo inscritas, não participarem da corrida.
6.11 Todos os participantes terão até 20 (vinte) minutos após o término da corrida e
divulgação dos tempos, para manifestar sua irresignação quanto a aferição de seu
tempo e/ou classificação, de forma expressa.
7 DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A Organização não se responsabiliza pela falta de veracidade das informações
fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao participante ou ao responsável legal
assumir os ônus pelo descumprimento de qualquer item que afronte o regulamento geral
do evento.
7.2 Mediante a constatação de fraude ou informações incorretas na ficha de inscrição,
o atleta será desclassificado sem nenhum direito a recurso e ou restituição dos valores
pagos.
7.3 Ao se inscreverem no evento, os participantes estarão automaticamente,
declarando-se aptos (em boas condições físicas) e devidamente preparados para
participarem da corrida, isentando a organização, apoiadores e demais órgãos públicos
ou privados envolvidos no evento de quaisquer problemas de saúde que porventura
ocorram a eles em função da participação no evento, bem como se declaram
conhecedores dos itens deste regulamento e com os quais concordam integralmente.
7.4 Ao inscrever-se para participar da Etapa Pantanal do Circuito Sesc de Corrida, o
participante aceita integralmente o Regulamento da Prova, participando por livre e
espontânea vontade e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, treinamento e quaisquer outras, necessárias ou provenientes da sua
participação na prova, antes, durante e depois da mesma.
7.5 Não haverá reembolso por parte da Organização, bem como, de seus apoiadores
oficiais e parceiros de segmento, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou
acessórios utilizados pelos participantes do evento, independentemente de qual for o
motivo, nem por extravio de materiais ou prejuízo que eventualmente venham a sofrer
durante a participação na prova.

7.6 A Organização poderá suspender, a qualquer momento, o evento por questões de
segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior, inclusive
condições climáticas que coloquem em risco a integridade física do participante.
7.7 Haverá serviço de ambulância para atendimento de primeiros socorros, disponível
para os atletas, sendo que o atendimento médico de emergência será efetuado na rede
pública municipal de saúde.
7.8 Quaisquer reclamações ou protestos só serão aceitos por escrito, diretamente à
coordenação geral do evento até 20 minutos após a divulgação do resultado oficial. A
comissão organizadora terá o prazo máximo de até 48 horas para deliberação do
recurso.
7.9 A corrida terá duração máxima de 2h (horas) e os serviços de apoio desativados
após este período, assim como o trânsito liberado nas vias do percurso.
7.10 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e a coordenação
proverá pessoal para a orientação aos participantes.
7.11 Quando um participante for declarado suspenso ou impossibilitado de participar de
provas pelo Sesc Pantanal, Confederações ou Federações ou, ainda, pela Justiça
Comum, não poderá ser inscrito na competição. Caso venha conseguir a inscrição por
meios ilegais, omitindo sua condição de "suspenso" ou "impossibilitado", sua inscrição
e eventual classificação serão consideradas sem efeito.
7.12 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.
Consideramos todos os participantes cientes deste regulamento.
7.13 O participante e/ou seu representante legal declaram, no ato da inscrição, plena
ciência e concordância que as atividades do Sesc estão sujeitas à registro fotográfico
e/ou audiovisual e, desde já, autorizam de forma gratuita, o uso de imagem, nome e
som de voz em campanhas institucionais de divulgação da entidade e qualquer tempo
e em qualquer meio de comunicação existentes ou que venham a existir.
Sesc Poconé - Rua Generoso Ponce, nº 36, B. Centro – Poconé-MT
Fone: (65) 3345-2571

