REGULAMENTO
A CORRIDA DOS SERVIDORES 2022 vai acontecer em comemoração o dia do
servidor público evento que tem a realização do Governo do Estado do Maranhão
através da Secretaria de Esporte e Lazer do Maranhão/SEDEL, SEGEP e IPREV no
dia 04 de dezembro de 2022, proporcionando a todos os servidores um evento de
grande confraternização.
A prova será organizada em circuito de transito fechado, proporcionando uma
efetiva segurança aos servidores participantes, com percurso em asfalto com
pequenas variações, com controle eletrônico, através do chip de classificação.
Portanto, é em um sadio clima de competição,

que a CORRIDA DOS

SERVIDORES 2022, visa celebrar com compromisso ao esporte e lazer dentro do
estado do Maranhão e muito lazer para todos.
1- DAS CATEGORIAS
A corrida é uma competição de pedestrianismo, da qual poderão participar
pessoas dos naipes Feminino e Masculino.
2- SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA
Todos(as) os servidores com DEFICIÊNCIA terão premiações em medalhas e
Troféus.

Que

deverão

fazer

suas

inscrições

no

DEPARTAMENTO

DO

PARADESPORTO, na Secretária de Esporte e Lazer do Maranhão/SEDEL. Localizado
no Ginásio Costa Rodrigues de segunda a sexta – feira, das 13:00 às 19:00

04 de dezembro de 2022
Largada Pessoa com Deficiência às 06h40min
(5km)

3- DATA E HORÁRIO DE LARGADA
3.1. A CORRIDA DOS SERVIDORES 2022, será realizada no dia 04 de dezembro de
2022 com largada a partir das 07h00min.
Provas, Data e Horário:
04 de dezembro de 2022
Largada da Prova Geral às 07h00min
(5km)

3.2. Local da largada e chegada:
Em frente ao IPEM CALHAU.
4- DA PREMIAÇÃO DOS 5KM
4.1. Cinco primeiros colocados no geral:
Classificação

Masculino

Feminino

1º

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

2º

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

3º

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

4º

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

5º

Troféu + Medalha

Troféu + Medalha

4.2. Não haverá dupla premiação.
4.3. Serão entregues medalhas para todos os servidores que completarem a
prova.
4.4. Será entregue camisa promocional do evento a todos os participantes
inscritos.

5 - DAS INSCRIÇÕES
O prazo das inscrições será de 03 a 14/11/2022 ou em data, quando atingido o
número limite de inscrições que é de 300 participantes. As Inscrições serão
gratuitas.
5.1. Os contatos disponíveis para informações relacionadas à CORRIDA DOS
SERVIDORES 2022, são:
Através do Site www.sedel.ma.gov.br, e também da Comissão Organizadora
Fernando Donatan (98) 98333-2656, Ana Augusta (98) 98892-7481 e Ronaldo
Baldez (98) 992231154.
6- DA RETIRADA DOS KITS
A entrega dos kits será realizada nos dia 02 de dezembro de 2022 das 10h até às
18h no Ginásio Costa Rodrigues/SEDEL localizado na Av. Gomes de Castro – Centro
- São Luís- MA.
6.1. Em nenhuma hipótese, haverá entrega de Kits no dia 04 dezembro de 2022.
6.2 O Kit dos Servidores é composto por:
- Camiseta do evento
- Número de peito
- Chip
6.3. Retirada do Kits:
• Para retirar o Kit do SERVIDOR, é necessário apresentar: Documento de
Identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista).
• Levar comprovante de Inscrição;
• Quando da retirada do Chip, o participante deverá conferir seus dados.
• Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do Chip.
• Chip deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé direito, na posição
vertical.
• O chip de cronometragem é descartável.

• O uso do Chip é OBRIGATÓRIO aos participantes que receberem,
acarretando a desclassificação do PARTICIPANTE que não utilizar.

8 - ARENA DO SERVIDOR
A arena do servidor será exclusivamente para os participantes que
participarão da prova, coordenação e apoio do evento, parceiros e convidados.
Teremos pontos de hidratação e alimentação (kit fruta) para os servidores na
arena de chegada.
9 - NORMAIS GERAIS
9.1. Haverá guarda-volumes no local da largada. Não serão aceitos relógios ou
aparelhos eletrônicos, somente bolsas, roupas e calçados.
9.2. É obrigatório o uso do número de corrida em local visível à frente do corpo do
servidor. Este número é intransferível e não pode sofrer qualquer tipo de
alteração, como ser cortado ou dobrado, sob pena do servidor ser desclassificado
da prova.
9.3. Todos os participantes deixam claro que gozam do mais perfeito estado de
saúde, assinando um termo de responsabilidade no ato da retirada do kit
eximindo a comissão organizadora da prova, bem como os patrocinadores de
quaisquer responsabilidades.
9.4. As mudanças no trajeto que por ventura possam ocorrer serão devidamente
comunicadas com antecipação devida.
9.5. Todos os servidores participantes deverão obedecer ao percurso estabelecido
pela comissão organizadora da prova com penalidade de desclassificação do
servidor que não o fizer.
9.6. A comissão organizadora do evento não se responsabiliza por danos ou
acidentes que por ventura venham a ocorrer aos servidores antes, durante ou
depois do percurso, ficando responsável apenas pelos primeiros socorros.

9.7. A organização reserva o direito exclusivo de comercializar fotografias e
filmagem da prova.
9.8. No ato da inscrição, o servidor está concordando com as condições
estipuladas neste regulamento.
9.9. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pela
comissão organizadora da prova, que é soberana em suas decisões.

