
Programação Geral

                 O Circuito de Corridas SESC é uma modalidade atlético-esportiva, criada 
 por iniciativa do Departamento Nacional em 1984, com a finalidade de comemorar o
 aniversário de fundação do Sistema SESC a nível nacional e estimular a corrida como 
 prática de atividade física, contribuindo para a saúde e o bem-estar do indivíduo.

Circuito de Corridas SESC  Etapa Sobral: 16 DE SETEMBRO DE 2018, 6:30H

Departamento Regional no Estado do Ceará

Apresentação

Promoção  SESC

ETAPA SOBRAL 2018

PERCURSO CIRCUITO DE CORRIDAS SESC 2018 - ETAPA SOBRAL

Realização:



1)  DAS FINALIDADES:
    O CIRCUITO DE CORRIDAS SESC  ETAPA SOBRAL têm por finalidade comemorar com grande festa esportiva o aniversário de fundação do Sistema SESC, reunindo atletas
    de SOBRAL e das cidades circunvizinhas.

2)  DAS INSCRIÇÕES:
    PERÍODO: de 23/07a 09/09/2018.
    LOCAL: Via internet através do site: www.sesc-ce.com.br ou no SESC/SOBRAL: Praça Deputado Francisco Monte, 902, das 8h às 18h.
    INSCRIÇÃO: 2Kg de alimentos não perecíveis.
a) Poderão se inscrever todos os interessados a partir de 18 anos,  que apresentem condições físicas satisfatórias,mediante assinatura do termo de responsabilidade, no ato 
    da inscrição, constante deste regulamento.
b)  O comerciário, ao se inscrever, estará automaticamente concorrendo à classificação de comerciário e geral, observando o disposto na letra C do item 6 (das premiações).
c)  Para inscrição será exigida a seguinte documentação:
    c.1) Comerciário
       -  Carteira do SESC atualizada. O não preenchimento deste requisito implicará na inscrição como usuário.
       -  Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada).
    c.2) Usuário
       -  Carteira de Identidade ou certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada).
d)   Somente poderão inscrever-se na categoria comerciário os comerciários pertencentes à Região Norte.
e) Todas as categorias terão como referência o dia da prova para determinar a faixa etária de cada atleta.
f) Ao se inscrever o atleta deverá imprimir seu ticket para retirada do kit do atleta. Este será seu único comprovante de inscrição.

3)  DA REALIZAÇÃO:
a)  DATA: a corrida realizar-se-á no dia 16/09/2018, observados os seguintes aspectos:
    CONCENTRAÇÃO: 6 horas
    HORÁRIO DE PARTIDA: 6:30h para homens e mulheres. 
b)  PERCURSO E SUA DISTÂNCIA: O Circuito de Corridas SESC  ETAPA - SOBRAL terá seu percurso orientado pelo croqui, com extensão de 10km aproximadamente para
    homens e mulheres, contados do local da respectiva partida até o início do funil. 

4)  PARA RECEBER O KIT O ATLETA DEVERÁ OBEDECER AOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

   
    

5)  DA CLASSIFICAÇÃO:
a)  O atleta será classificado somente se concluir todo o percurso.
b)  Serão Classificados:

c)  Será desclassificado o atleta que:
    c.1) interferir ou dificultar a ação do seu concorrente;
    c.2) utilizar métodos extras, com auxílio de espectadores, para lhe auxiliar no seu mais rápido deslocamento (carona etc...);
    c.3) não utilizar o número de identificação na parte da frente da camiseta
    c.4) usar o chip de outro corredor ou uso inadequado;
    c.5) usar drogas e estimulantes quando devidamente comprovado;
    c.6) não cumprir rigorosamente o percurso estabelecido no croqui;
    
d)  Todo e qualquer recurso deverá ser formulado à equipe de Direção da Prova até 15 (quinze) minutos após a divulgação do resultado.

6)  DAS PREMIAÇÕES:
a)  Serão agraciados com medalhas, troféus e premiações em dinheiro, os atletas classificados nos primeiros lugares conforme valores abaixo descriminados:

b)  Serão agraciados com medalhas os classificados em 2° e 3° lugares M/F de cada categoria.
c)  Os campeões gerais e comerciários masculinos e femininos não serão considerados campeões de suas categorias para efeito de premiação.
d)  Os atletas que cumprirem o percurso receberão medalhas de participação.
e)  Sendo o campeão geral, também comerciário, receberá a premiação de geral.
f )   Para efeito de premiação na classificação comerciária, somente serão considerados nessa condição, os atletas da Região Norte.
g)  Em nenhuma hipótese haverá acumulação de premiação em termos financeiros.
h) O atleta cadeirante só entra na classificação e premiação, dentro da sua própria categoria (cadeirante).

Parágrafo 1°: Em caso de desclassificação de algum atleta e/ou mudança de categoria, os atletas classificados nas posições imediatamente posterior subirão de colocação, fazendo
                       jus a premiação correspondente.

7)  DA APRESENTAÇÃO:
    O atleta apresentar-se-á no dia e hora indicados no item 3 (DA REALIZAÇÃO).
    Recomenda-se ao atleta dirigir-se de sua residência direto ao local de concentração e saída, porquanto não haverá deslocamento em transporte do SESC.

8)  DO ENCERRAMENTO DA PROVA:
a)  A prova encerrar-se-á após 60 minutos (1 hora) da chegada do 1° colocado (campeão geral)
b)  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela direção da prova, não cabendo recursos ou apelações posteriores.

CAMPEÕES POR CATEGORIAS:

CIRCUITO DE CORRIDA SESC – ETAPA SOBRAL 2018 

 Classificação Categoria Masculino Feminino 

b.1 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares Geral Geral Geral 

b.2 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares Comerci á  r i o                  C   o  m   e  r c iário                   Geral 

b.3 1º, 2º e 3º lugares 1ª catego  r i a                  1  8    a    2  9    a  n  o  s               1 8 a 29 anos 

b.4 1º, 2º e 3º lugares 2ª categoria               30 a 39 anos            30 a 39 anos

b.5 1º, 2º e 3º lugares 3ª categoria 40 a 49 anos            40 a 49 anos

b.6 1º, 2º e 3º lugares 4ª categoria 50 a 59 anos            50 a 59 anos

b.7 1º, 2º e 3º lugares 5ª categoria 60 a 69 anos            60 a 69 anos

b.8 1º, 2º e 3º lugares 6ª categoria 70 anos acima 70 anos acima 

b.9 1º, 2º e 3º lugares 7ª categoria Cadeirante Cadeirante
 

Valor Total R$

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

1º lugar 

Classificação Categoria FemininoMasculino

1ª Categoria

7ª Categoria

6ª Categoria

5ª Categoria

4ª Categoria

3ª Categoria

2ª Categoria

Cadeirante

70 anos acima

60 a 69 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

18 a 29 anos

30 a 39 anos

Cadeirante

70 anos acima

60 a 69 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

18 a 29 anos

30 a 39 anos

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

500,00 1.000,00

Valor Unit. R$

5º lugar 

4º lugar 

3º lugar 

2º lugar 

1º lugar 

M/F

M/F

M/F

M/F

M/F

CAMPEÃO GERAL:

R$ 1.000,00 (mil reais)

R$ 800,00 (oitocentos reais)

R$ 700,00 (setecentos reais)

R$ 600,00 (seiscentos reais)

R$ 500,00 (quinhentos reais) 5º lugar 

4º lugar 

3º lugar 

2º lugar 

1º lugar 

M/F

M/F

M/F

M/F

M/F

CAMPEÃO COMERCIÁRIO:

R$ 1.000,00 (mil reais)

R$ 800,00 (oitocentos reais)

R$ 700,00 (setecentos reais)

R$ 600,00 (seiscentos reais)

R$ 500,00 (quinhentos reais)

a)  A entrega dos kits será realizada no SESC SOBRAL, no dia 15/09/2018 no horário de 8h às 18h.

b)  Para a retirada do kit será necessário o comprovante de inscrição  e um documento oficial de identificação com foto ou cópia.

c)  Retirada do kit por terceiros, trazer o comprovante de inscrição e um documento oficial de identificação com foto ou cópia, do atleta em questão.

d)  O atleta é responsável pelo seu cadastro, no ato  da retirada de kits, o mesmo deve conferir TODOS os seus dados.

e)  No kit constará o número do atleta com chip, camiseta da corrida. O número deverá ser fixado pelo atleta de forma visível na frente de sua camiseta.

f)  O uso do chip é obrigatório aos atletas que o receberem, acarretando a desclassificação do atleta que não o utilizar e/ou danificar o mesmo.

REGULAMENTO

ETAPA SOBRAL 2018


	1: frente
	2: verso

