
 

 

REGULAMENTO 
 

11ª SERMED NIGHT RUNNERS - 2022 

Unidos para o bem e a promoção do esporte, Sermed Saúde, 

realizadora do evento, junto com a organização de JT Sport Eventos 

Esportivos e Godinho Soluções em eventos esportivos e apoio da 

Prefeitura Municipal de Sertãozinho, dará pleno cumprimento ao 

regulamento da prova e por todos os detalhes da realização do 

evento que completa onze anos. 

 

Alteração na data da 11ª SERMED -  Night Runners de 2020 

para 2022 

 

Atenção inscritos!!! Após a longa espera devido a pandemia Covid 

19, a Sermed Saúde comunica que a 11ª Sermed Night Runners 

acontecerá no dia 19 de março de 2022!!!! Com as condições e 

autorização dos Órgãos Competentes para realização da mesma, 

realizaremos a prova!! 

As inscrições estão encerradas, e cada inscrito no ano de 2020, terá 

seu kit garantido no ano de 2022. Fiquem atentos às datas!!!! 

 

  

CAPITULO I  

  

O EVENTO 

  

Data: 19 de março de 2022 

  

Hora: a partir das 19h – Largada para corrida e caminhada 

  

Local: Vicinal Octavio Verri, entrada da cidade, próximo à rotatória 

do Sino – Sertãozinho/SP 

  

Distâncias: Corrida 5 Km e 10 Km. 

Caminhada: 5 Km 

 Aquecimento: 18:40h – Participação de professores convidados 

e DJ  



 
  

CAPITULO II 

  

INSCRIÇÕES e VALORES 

  

Período de inscrições (ENCERRADAS): 

   

CORRIDA 5KM - 10KM – CAMINHADA 5KM – Público Geral 

1º Lote - 20 de janeiro de 2020 às 12h 

 

 

Encerramento das Inscrições: 13 de Março de 2020 ou até atingir o 

limite técnico de 1.500 inscritos  

 

 1º LOTE R$ 35,90 (LANÇAMENTO) 

 

 2º LOTE R$ 45,90 

  

3º LOTE R$ 49,90 

  

4º LOTE R$ 59,90 

  

 Doação de 2kg de alimentos por atleta na retirada do KIT 

 

 

CONVENIADO SERMED SAÚDE 

  

CORRIDA 5KM e 10KM  

 

A partir do lançamento do 3º Lote à 13 de março de 2020 ou até 

atingir o limite técnico de 1.500 inscritos  

R$ 45,90 

 

CAMINHADA 4KM – Conveniado Sermed Saúde  

 

A partir do lançamento do 3º Lote à 13 de março de 2020 ou até 

atingir o limite técnico de 1.500 inscritos  

R$ 35,90 

 



 
 Atenção: Será cobrado uma taxa operacional de R$ 5,00 para todos as inscrições, que não será 

revertido à Organização. 

 

 Obs. Os atletas conveniados com a Sermed Saúde, para 

obtenção do desconto, obrigatoriamente deverão fazer a sua 

inscrição nas localidades indicadas abaixo, com apresentação 

da carteirinha e um documento oficial com foto (RG, carteira 

de trabalho ou CNH): 

 

  

Locais de Inscrição para beneficiários Sermed Saúde 

(ENCERRADAS): 

 

Sertãozinho 

Sermed Preventiva 

Av Egisto Sicchieri, nº 855 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h00 

Fone: (16) 3946-9529 ou 9521 

  

Ribeirão Preto 

Rua Garibaldi, 1897  

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h00 

Fone: (16) 3604-1700 

  

Pontal 

Rua José Pedro Além, nº 138 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h00 

Fone: (16) 3953-9900 

 

Pitangueiras 

Rua Rio Branco, nº 130 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h00 

Fone: (16) 3952-4112 

 

Podem se inscrever: 

  

Corrida 10Km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 18 

anos completos até 31 de dezembro.  

  

Corrida 5Km - atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 

anos completos até 31 de dezembro. 



 
  

Onde se inscrever:  pelos sites www.sermedsaude.com.br 

(ENCERRADAS) 

   

Alteração e cancelamento da inscrição: uma vez efetuada, a 

inscrição é intransferível e, em nenhuma hipótese, será 

alterada a modalidade a ser disputada, bem como não será 

devolvido o valor da taxa de inscrição. 

  
Veracidade das Informações: a Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas 

na ficha de inscrição, cabendo ao atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o regulamento 

do evento. Constatada fraude nos dados da inscrição, o atleta será desclassificado sem direito a recurso. 

  
Autorização de uso de imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, preencher da ficha de inscrição pelo 

site, concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de 

voz", com vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação 

dos resultados do evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de 

tempo. 

  
Declaração de saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento no site de inscrição, os 

participantes se declaram automaticamente, deverão estar aptos e devidamente preparados a participarem do 

evento, isentando a organização, patrocinadores, apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos 

na organização do evento, em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas 

de saúde que eventualmente ocorram, porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se 

declararão conhecedores dos itens deste regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 

 

 

CAPITULO III 

  

RETIRADA DE KIT E CHIP DE CRONOMETRAGEM 

 

ATENÇÃO!!! NA RETIRADA DO KIT, SERÁ OBRIGATÓRIO 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DA VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID 19 (DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA). 

 

DOAÇÃO DE 2 KG DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS. 

  

Datas, horários e local: 

 21 de MARÇO (QUINTA-FEIRA) - das 12h às 20h 

Dia 17 de março de 2022 - das 11 às 19h 

LOCAL: SERMED SAÚDE RIBEIRÃO PRETO 

R. GARIBALDI, 1897 – RIBERIÃO PRETO - SP 

22 de MARÇO (SEXTA-FEIRA) - das 12h às 20h 

 

 

http://www.sermedsaude.com.br/


 
Dia 18 de março de 2022 - das 11 às 19h 

LOCAL: ACADEMIA NICE ONE - SERTAOZINHO 

AV AFONSO TRIGO, 1436 – JD. 5 DE DEZEMBRO – SERTAOZINHO/SP 

  

KIT de participação: 

 

Camiseta de tecido tecnológico 

Número de peito 

Chip de cronometragem 

...para todos os inscritos nas modalidades corrida 5km e 10km. 

  

Atletas na modalidade CAMINHADA, receberão (Camiseta de 

tecido tecnológico e número de peito) 

  

 

Medalha de participação (finish): todos os atletas que 

completarem a prova receberão. 

 

Não haverá entrega de kit no dia da prova. 
 

 

Confirmação das informações: o atleta deverá conferir os dados de identificação que 

constam no envelope que acompanha o chip, sendo responsável pela veracidade das 

informações fornecidas. Caso haja algum item incorreto, deverá procurar 

imediatamente a Organização para correção da informação. Se não houver esse 

procedimento, a Organização não se responsabilizará por eventuais erros na 

informação quando da classificação final da prova. Não havendo nenhuma 

manifestação de divergência de dados, os resultados serão emitidos conforme os 

dados originais do cadastramento e constantes no envelope do chip, sem direito a 

recurso. 

O (a) atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização 

perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida no dia do evento e nem 

após o evento. 

 

   

NO DIA DA PROVA 

  

Área de concentração: Vicinal Octavio Verri, entrada da cidade, 

próximo à rotatória do Sino - Sertãozinho, SP. 

  

Identificação dos participantes: os inscritos devem estar 

uniformizados, com os números de peito da edição atual da prova 



 
colocados na área frontal da camiseta, na altura do peito e com o 

chip de cronometragem. 

 

Guarda-Volumes: os volumes serão armazenados conforme o 

número constante no peito dos atletas e serão retirados pelos 

proprietários mediante a apresentação desse número ao atendente. 

Em caso de extravio do número de peito, será obrigatória a 

apresentação de documento de identidade. 

Obs: A Organização não se responsabiliza por eventuais danos e/ou 

extravios de objetos de valores. 

  

CAPITULO IV 

  

CLASSIFICAÇÃO 

  

Tempo de Classificação e Premiação: Será adotado para o resultado 

da prova e ordem de classificação, de acordo com a chegada do atleta,  

adotando-se o tempo BRUTO dos inscritos, ou seja, o tempo 

cronometrado a partir do momento da largada até a passagem do 

atleta pelo tapete no momento da chegada. Não haverá premiação 

por categorias. 

Os resultados finais, serão divulgados por ordem de chegada por tempo 

bruto. 

Para a apuração do resultado dos 5 primeiros colocados da classificação 

geral 10k e 5k será considerado o tempo BRUTO, tendo em vista que a 

largada já ocorrerá no tapete. 

O percurso da prova é de 5km, sendo assim o atleta que competir na 

modalidade 10km deverá realizar 2 voltas no percurso, somente serão 

classificados os atletas que obtiverem 2 (dois) registro de passagem no 

pórtico de chegada. 

Obs: Não haverá premiação por categorias de faixa etária apenas a 

divulgação das categorias após a corrida no site www.sermedsaude.com.br 

  

Caminhada 5Km: considerando que esta categoria não haverá 

chip, classificação e premiação. 

  

Idade de Classificação: a idade a ser considerada obrigatoriamente 

para efeito de classificação por faixa etária é a que o atleta terá em 

31/dez/2022 

  

 

 

http://www.sermedsaude.com.br/


 
  

PREMIAÇÃO 

  

Local da Premiação: Serão premiados com Troféus, na Rodovia 

Octavio Verri, entrada da cidade, próximo à rotatória do Sino- 

Sertãozinho, SP, imediatamente após a liberação dos resultados da 

prova, os 5 primeiros colocados na seguinte ordem: 

  

Dos prêmios 

  

1) Categoria Geral nos 10 Km masculino e feminino – 5 primeiros 

colocados; 

  

2) Categoria Geral nos 5 Km masculino e feminino - 5 primeiros 

colocados; 

  

3) CATEGORIA EQUIPES – Será premiado a maior equipe em 

inscritos na prova. 

 

 PREMIAÇÃO FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS SERMED SAÚDE 

 

1) Categoria Geral nos 10 Km masculino e feminino – 3 primeiros 

colocados; 

  

2) Categoria Geral nos 5 Km masculino e feminino - 3 primeiros 

colocados; 

  

  

*Não haverá premiação em dinheiro. 
                 

 

 CAPITULO V 

  

DISPOSITIVOS GERAIS 

  

Serão sumariamente desclassificados da competição pela 

Organização, em qualquer momento da competição, os atletas que: 

  

- burlarem as regras estabelecidas para o percurso (evitando 

percurso oficial); 



 
  

- posicionarem-se fora dos locais determinados para a largada e/ou 

não tiverem registro do chip de cronometragem no tapete da largada 

e percurso; 

  

- fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros 

momentos quando estas forem solicitadas; 

  

- tocarem ou bloquearem adversários com a intenção de dificultar-

lhes a progressão, ou perturbar a sua concentração; 

  

- desrespeitarem as ordens dos fiscais de prova; 

  

- competirem com outro número que não seja o atual/oficial do 

evento; 

  

- competirem com número de terceiros; 

  

- competirem em modalidade diferente de sua inscrição original; 

  

- praticarem qualquer ato de vandalismo. 

  

A Organização, é soberana para as decisões decorrentes de 

resultados ou impugnações e de sua decisão não caberá recurso. 

  

A Organização, poderá suspender a prova caso ocorra algum fato que 

considere de natureza grave, adotando todas as medidas que julgar 

necessário, sendo que aos inscritos não caberá solicitar, seja a que 

título for, qualquer tipo de indenização. 

  

Os atletas ou responsáveis, ao preenchimento da ficha de inscrição 

pelo site, assumirão que estão em condições clínicas e físicas para a 

participação no evento e que participarão por livre e espontânea 

vontade, isentando a Organização, Patrocinadores, Apoiadores, 

Órgãos Oficiais e demais envolvidos na organização do evento de 

responsabilidades por eventuais problemas de saúde a que possam 

estar sujeitos em função dessa participação. 

  

A Organização JT SPORTS – eventos esportivos e GODINHO Soluções 

em eventos esportivos mobilizará recursos para oferecer toda a 



 
assistência aos participantes durante a realização do evento, não 

podendo ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos 

durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as 

despesas por ventura decorrentes. 

  

Em caso de discordância dos resultados apurados pela 

cronometragem, o atleta que se sentir prejudicado, deverá 

dirigir-se à organização presente no dia da prova, no prazo 

máximo de 30 minutos após a divulgação do resultado. 

 

E-mail para contato: jrgodinhofitness@gmail.com 

  

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela 

Organização. 


