
 

  

 Regulamento Corrida 

SICREDI Run IGUATEMI  

2016 

 

A Corrida Sicredi Run Iguatemi será realizada no dia 04 de dezembro de 2016, domingo, 

independente da condição climática.  

 

Constituem o referido evento:  

 

- A Corrida disputada na distância de 05 Km.  

- A Caminhada participativa na distância aproximada de 03 Km. 

- A largada da corrida de 05 km acontecerá às 08h00 para ambos os sexo. 

- A largada da caminhada acontecerá às 08h05.  

  

A largada e chegada será no estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos, AV. Passeio dos 

Flamboyants 200 – Parque Faber. O limite de participantes é de 800 inscritos.  

 

1 - INSCRIÇÕES  

1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1.1.1) Podem participar todas as pessoas aptas a prática esportiva. 

1.1.2) As inscrições serão limitadas a 800 participantes, incluindo homens e mulheres, com informações 

sobre procedimento para as inscrições pelo site www.i9esportes.com.br, podendo ser feita até o dia 22 de 

Novembro de 2016, ou até atingir o limite estabelecido pela Organização, como segue: 

 

De 28 de Outubro a 22 de Novembro – Inscrições on-line - Investimento R$ 60,00 (Mais boleto) 

 

ATENÇÃO: As inscrições poderão ser encerradas a qualquer momento, caso seja alcançado o limite de 

800 participantes.  

1.1.3) Para as Academias PARCEIRAS, será disponibilizado formulário para inscrição na corrida, sendo 

o valor de investimento de R$ 50,00 

1.1.4) As Inscrições poderão ser feitas também diretamente no Sicredi (Instituição Financeira 

Cooperativa) localizado na Rua São Sebastião, nº 1.633, telefone (16) 3373-3999 ou na loja Villa 

Sports localizada no Shopping Iguatemi, telefone: (16) 3411.3730, valor do investimento de R$ 55,00 

 

 

http://www.i9esportes.com.br/


1.2 – INSCRIÇÕES PARA MENORES DE IDADE  

 

1.2.1) A idade mínima para participação na corrida de 05 km é de 16 anos, a ser completos até dezembro 

de 2016.  

1.2.2) Para a caminhada não tem limite de idade. 

 

2 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 

2.1 - PELA INTERNET (ATÉ 22/11/2016) ou até atingir o limite de 800 inscrições: 

 

2.1.1) Acesse o site http://www.i9esportes.com.br, e escolha a opção para inscrição na prova.  

2.1.2) Preencha corretamente a ficha de inscrição no site.  

2.1.3) Efetue o pagamento em qualquer agência bancária respeitando a data de vencimento. A data de 

sua inscrição será considerada a partir da data de confirmação do pagamento do boleto bancário, e não 

da data de preenchimento da ficha.  

2.1.4) As inscrições para a corrida de 05 km e a caminhada custarão R$ 60,00 (sessenta reais + Boleto) 

para inscrições on-line e para as inscrições presenciais nos locais de inscrição conforme descrito no itens 

1.1.2 – 1.1.3 e 1.1.4 do regulamento. 

2.1.5) Com o e-mail e o comprovante de pagamento, original (não serão aceitas cópias), o participante 

deverá retirar seu kit/Chip na sexta-feira dia 02 de dezembro das 10h00 às 22h00 ou no sábado dia 03 de 

dezembro, das 10h00 às 22h00 horas, EXCLUSIVAMENTE na loja Villa Sports do Shopping Iguatemi, 

que está localizada na Av. Passeio dos Flamboyants, 200. Telefone: (16) 3411.3730.  

http://www.i9esportes.com.br/


 

2.2 - DECLARAÇÃO  

 

Ao retirar o kit/Chip, o participante declara que:  

 

2.2.1) Disputa a prova por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades os 

organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, em nome dele - participante - e de seus 

herdeiros.  

2.2.2) Está saudável e treinou apropriadamente para a prova.  

2.2.3) Está ciente de que deve consultar médico e professor de Educação Física, especializado em 

preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua.  

2.2.4) Isenta organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores de quaisquer responsabilidades 

sobre os objetos deixados por ele no guarda-volumes.  

2.2.5) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação neste 

evento para finalidades legítimas, de divulgação do evento através de veículos impressos, televisivos, 

internet ou outros meios eletrônicos.  

2.2.6) Esta ciente deste regulamento que está disponível no site da Empresa i9 Esportes – 

www.i9esportes.com.br e nos outros locais de inscrição. 

2.2.7) Para participar, é imprescindível que o participante esteja inscrito oficialmente. Os participantes que 

não estiverem portando o número de peito não serão autorizados a participar da prova.  

 

 

2.3 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

2.3.1) A inscrição pode ser transferida. O participante que fizer a inscrição e que por qualquer motivo, 

não puder participar da prova, poderá transferir sua inscrição, deverá simplesmente retirar seu Kit/Chip e 

repassar ao outro participante. A Sicredi Run Iguatemi não é um evento competitivo, que propõe aos 

participantes a prática de atividade física, de lazer e acima de tudo, propor mudança de hábito e primar 

pela qualidade de vida. 

Não haverá devolução da taxa de inscrição sob qualquer pretexto.  

2.3.2) Os Percursos da Corrida de 5 km e caminhada de 03 km estarão disponíveis no site 

http://www.i9esportes.com.br 

 

3 – KIT/CHIP DO CORREDOR  

 

3.1) O kit/Chip de corrida é composto de: 

a) Chip descartável, que deverá ser preso no tênis e o número de identificação do participante, que 

deverá ser fixado na altura do tórax, por quatro alfinetes, sendo um em cada extremidade – A 

identificação se faz necessária, em virtude da entrega de água, sorteio de brindes. 

 

http://www.i9esportes.com.br/
http://www.i9esportes.com.br/


b) camiseta alusiva ao evento em com função Dray;  

c) Sacola de treino;  

d) Medalha Finisher personalizada e em ferro fundido;  

e) Outros brindes. 

3.2) Com o e-mail e o comprovante de pagamento, original (não serão aceitas cópias), o participante 

deverá retirar seu kit/Chip na sexta-feira dia 02 de dezembro das 10h00 às 22h00 ou no sábado dia 03 de 

dezembro, das 10h00 às 22h00 horas, EXCLUSIVAMENTE na loja Villa Sports do Shopping Iguatemi, 

que está localizada à av. Passeio dos Flamboyants, 200. Telefone: (16) 3411.3730. 

3.3) O kit/chip poderá ser retirado por terceiros, desde que seja apresentada documentação e 

comprovante de pagamento do(s) mesmo(s).  

3.4) No dia da retirada, o participante deverá estar munido do comprovante de pagamento original e 

Documento de Identidade.  

3.5) Quando da retirada do Kit/Chip, o participante deverá conferir todos os itens constantes dele. Não 

serão aceitas reclamações depois da retirada do kit/Chip. Mesmo sendo um evento não competitivo a 

Organização da prova fornecerá classificação ou resultado final da corrida.  

3.6) O uso do número é obrigatório, pois ele condiciona sua entrada na área da Corrida e na entrega 

dos demais itens que a Organização disponibilizará. 

3.7) A COMISSÃO ORGANIZADORA informa que a Corrida não é competitiva. 

 

ATENÇÃO: Solicitamos ao participante que utilize a camiseta no dia do Evento, pois a uniformização da 

prova trará uma maior visibilidade, deixando o Evento ainda mais incrível. Mas, não é obrigatória sua 

utilização. 

 

4 -  CHIP E NÚMERO DE PEITO  

 

4.1) O Chip fornecerá ao corredor seu tempo, devendo o mesmo ser preso no tênis. O número de peito 

identifica o corredor inscrito, possibilitando ao mesmo participar e receber todos os itens que serão 

preparados pela Organização. 

4.2) O número de peito deverá ser fixado na frente da camiseta do atleta e não na cintura ou quadril.  

4.3) O uso do número de peito é obrigatório.  

 

5 - PREMIAÇÃO  

Todos os inscritos receberão ao final da prova uma medalha finisher confeccionada em ferro fundido 

personalizada e com fita também personalizada. 

 

ATENÇÃO: Os sorteios serão realizados logo após o término da Corrida e da caminhada.  

 

5.1.) O brinde sorteado, apenas será entregue, se o sorteado estiver no local no momento do sorteio, 

perderá o direito de recebê-lo posteriormente, ficando a Organização autorizada a sortear outro número.  

 



6 - DURAÇÃO DA PROVA  

6.1) Todos os participantes inscritos terão direito à medalha de participação, mesmo que não terminarem 

a prova em, no máximo, 45 minutos para o percurso de 5 km e 01 hora para o percurso da caminhada de 

03 Km. 

6.2) O participante que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, será 

convidado a retirar-se do Evento. Finalizando a prova neste ponto, a Comissão Organizadora não será 

mais responsável por qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor.  

9.3) Ao ser convidado a retirar-se do Evento poderá o participante embarcar em veículo cedido pela 

Comissão Organizadora para retornar ao ponto de largada, quando este serviço estiver disponível.  

 

07 – AVISOS 

  

07.1) É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  

07.2) Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste ergométrico a todos os 

participantes.  

07.3) No site da Corrida será disponibilizado um canal, onde os participantes poderão consultar e obter 

informações referentes ao evento.  

07.4) A Comissão Organizadora disponibilizará uma ambulância no local da largada e chegada. 

07.5) O participante deverá observar o percurso, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para 

alcançar qualquer tipo de vantagem.  

07.6) Durante a prova, os participantes poderão pedir auxílio nos postos de água e aos fiscais que 

estarão distribuídos em todo o percurso.  

07.7) A Polícia Militar, estará atuando com esquema de segurança em todo o percurso. O mesmo 

acontecerá com a Secretaria de Trânsito da Prefeitura de São Carlos, que fechará as ruas do percurso e 

somente poderão circular os carros credenciados, garantindo, a segurança aos participantes.  

07.8) A Organização não se responsabiliza e não recomenda que sejam deixados objetos de valor no 

guarda-volumes, tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de 

som ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc.  

07.9) A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo participante inscrito na Corrida, a terceiros ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

07.10) 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. 

 

08 – COMISSÃO ORGANIZADORA 

Casos omissos serão avaliados unicamente pela Comissão Organizadora. O contato será através do site 

http://www.i9esportes.com.br 

 

http://www.i9esportes.com.br/

