
 

 

 

  

 Regulamento da XV CORRIDA UNICEP – 2022  

 

A XV CORRIDA UNICEP será realizada no dia 12 de junho de 2022, com qualquer condição climática.  

 

Constituem o referido evento:  

1 - A Corrida disputada na distância de 15.000m, doravante denominada 15 km, será realizada em 

percurso com 02 (duas) voltas, com a distância de cada volta com 7 km e 500 m. 

2 – A Corrida disputada na distância de 7.500m, doravante denominada 7 km e 500m.  

2 - A Corrida disputada na distância 5.000m, doravante denominada 5 km.  

3 - A Caminhada participativa na distância aproximada de 04 km, doravante denominada Caminhada da 

Família.  

4- Largada das corridas: 

15 Km e 7,5 km – A largada acontece às 08h00 para ambos os sexos 

05 km – Largada as 08h20 para ambos os sexos; 

A caminhada da Família acontece às 8h30.  

  

A largada e chegada será no campus da UNICEP, no campus Miguel Petroni localizado à Rua Miguel 

Petroni, 5111 – Jardim Centenário. Telefone: (16) 3362-2111. O limite de participantes é de 1.600 

inscritos, sendo 500 inscrições reservadas à categoria feminina.  

 

1 - INSCRIÇÕES  

1.1 – INFORMAÇÕES GERAIS  

 

1.1.1) Podem ter participantes das categorias masculina e feminina.  

1.1.2) Limitadas a 1.600 participantes, incluindo homens e mulheres, com informações sobre 

procedimento para as inscrições pelo site www.unicep.edu.br/corrida, podendo ser feita até o dia 03 de 

http://www.unicep.edu.br/corrida


 

 

 

JUNHO de 2022.  

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

1.600 participantes.  

 

1.2 – INSCRIÇÕES PARA MENORES DE IDADE  

 

1.2.1) A idade mínima para participação na corrida de 15 km é de 18 anos, a ser completo até dezembro 

de 2022.  

1.2.2) A idade mínima para participação nas corridas de 5 e 7,5 km é de 16 anos, a ser completos até 

dezembro de 2022.  

2 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 

2.1 - PELA INTERNET (ATÉ 03/06/2022)  

 

2.1.1) Acesse o site www.unicep.edu.br/corrida, 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 as corridas de 15 km, 7,5 km e 5 km sem os lotes promocionais custarão R$ 

99,00 (Noventa e Nove Reais). Os participantes da caminhada interessados em adquirir o kit deverão 

além de fazer a inscrição, pagar o valor correspondente ao lote escolhido; 

2.1.5) Para INSCRIÇÃO NO PELOTÃO DE ELITE da Corrida Unicep, se faz necessário entrar em 

contato com o Departamento de Corrida de Rua da Federação Paulista de Atletismo, através do e-mail – 

rua@atletismofpa.org.br ou rua1@atletismofpa.org.br e SOLICITAR A FICHA DE INSCRIÇÃO. Após 

análise e aprovação dos resultados obtidos pelo atleta nos anos de 2018 e 2019 a inscrição será 

efetivada. 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PELOTÃO DE ELITE DA EDIÇÃO 2022: 

mailto:rua@atletismofpa.org.br
mailto:rua1@atletismofpa.org.br


 

 

 

2.1.5.1- Baseado em provas de 10 km (Conforme orientação da FPA), serão inscritos no Pelotão de 

Elite: Atletas no masculino – Tempo de prova 33 minutos e Atletas no Feminino – Tempo de prova  40 

minutos. 

2.1.5.2- TERÁ DIREITO A INSCRIÇÃO NO PELOTÃO DE ELITE os 20 (Vinte) primeiros colocados no 

MASCULINO e no FEMININO que participaram da 14ª Edição da Corrida Unicep realizada em 2019, 

mesmo que, o tempo projetado esteja acima dos indicados acima. 

INSCRIÇÃO NOS LOTES PROMOCIONAIS 

1º Lote – Inscrição solidária –De 21 de Março até 30 de Abril – R$ 69,00 + 02 litros de leite de caixinha (entregar o 

leite na retirada do KIT) 

Investimento para este período sem ser solidária -  R$ 79,00 

 

2º Lote – Inscrição solidária – De 01 de Maio até 22 de Maio – R$ 79,00 + 02 litros de leite de caixinha (entregar o 

leite na retirada do KIT) 

Investimento para este período sem ser solidária -  R$ 89,00 

 

3º Lote – Inscrição solidária – De 23 de Maio até 03 de Junho.  R$ 89,00 + 02 litros de leite de caixinha (entregar o 

leite na retirada do KIT) 

Investimento para este período sem ser solidária -  R$ 99,00 

Inscrição Cheia – R$ 99,00 para cálculo da terceira Idade 

Terceira idade – 50% de desconto – Valor para todo período de inscrição R$ 49,50 

 

INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA conforme data do lote: As pessoas que fizerem a inscrição solidária deverão 

entregar no dia da retirada de seu KIT, 02 (litros) de leite de caixinha, que serão doados para 

Instituições Filantrópicas de São Carlos, caso não seja entregue AS CAIXAS DE LEITE, a pessoa 

deverá pagar no ato o valor de R$ 20,00 (Vinte reais) como complemento da inscrição total para 

participação no Evento independente do lote que se inscreveu. 

2.1.5) Com o e-mail e o comprovante de pagamento, original e/ou documento com foto (serão aceitas 

cópias) ou foto em celular, os inscritos de São Carlos deverão retirar seu kit/Chip na Sexta-feira dia 10 

de junho e no Sábado dia 11 de junho, das 09h00 às 17h00 horas e no Domingo dia 12 de junho de 



 

 

 

2022 das 07h00 às 07h50 a entrega será apenas para corredores da região, no campus Miguel 

Petroni que está localizado à rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário. Telefone: (16) 3362-2111.  

 



 

 

 

2.2 - DECLARAÇÃO  

 

Ao retirar o kit, 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) Estar ciente deste regulamento que está disponível no site da instituição – 

www.unicep.edu.br/corrida .  

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) As inscrições são intransferíveis. Portanto, o participante que por qualquer motivo participar da 

prova com o nome trocado será automaticamente desclassificado. Não haverá devolução da taxa de 

inscrição sob qualquer pretexto.  

2.3.2) O Percurso da Corrida de 15 km, 7,5 km e 5 km estará disponível no site 

http://www.unicep.edu.br/corrida 

 

http://www.unicep.edu.br/corrida


 

 

 

2.4.3) O corredor que não realizar o percurso oficial nas provas e utilizar de recursos para burlar o que 

rege este regulamento, será desqualificado pela Comissão Organizadora. A Comissão Organizadora ao 

ser notificada/informada a respeito do ocorrido, não fará a premiação da categoria pertinente, buscará 

averiguar todos os mecanismos disponível para controle do Evento para homologação ou não do 

resultado do corredor ou corredores, apenas após está verificação que a premiação será realizada. Casos 

excepcionais que impeçam uma resolução no dia da corrida serão posteriormente confirmados por meio 

da mídia e site do UNICEP.  

 

2.4.4) O atleta inscrito em uma distância, NÃO PODERÁ TROCAR DE DISTÂNCIA, se o fizer (Se 

inscrever para os 15 Km e correr os 7,5 Km ou 05 Km) será desclassificado. 

 

2.4.5) Para retirada do KIT DEVERÁ APRESENTAR A CARTEIRA DE VACINAÇÃO 

CONTRA COVID 19, QUE COMPROVE TER TOMADO DOSE ÚNICA OU AS DOSES 

RECOMENDADAS PELOS ORGÃOS DE SAÚDE ou apresentar documento Médico que comprove a 

razão de não ter tomado a vacina. 

 

3 - KIT DO CORREDOR  

 

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

a) Chip e número de identificação do participante, o número deverá ser fixado na altura do tórax, por 

quatro alfinetes, sendo um em cada extremidade o chip amarrado no cadarço de tênis; 

b) camiseta alusiva ao evento;  

c) alem de outros brindes.  

3.2) Com o e-mail e o comprovante de pagamento, original e/ou documento com foto (serão aceitas 

cópias) ou foto em celular, os inscritos de São Carlos deverão retirar seu kit/Chip na Sexta-feira dia 10 

de junho e no Sábado dia 11 de junho, das 09h00 às 17h00 horas e no Domingo dia 12 de junho de 2022 

das 07h00 às 07h50 a entrega será apenas para corredores da região, no campus Miguel Petroni que 



 

 

 

está localizado à rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário. Telefone: (16) 3362-2111. 

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

comprovante de pagamento do(s) mesmo(s) e se fez a inscrição solidária, entrega de 02 (dois) litros de 

leite em caixinha..  

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

Documento de Identidade (PODE SER MOSTRADO PELO CELULAR).  

3.5) Quando da retirada do Kit/Chip, o participante deverá conferir seus dados pessoais. Não serão 

aceitas reclamações cadastrais depois da retirada do kit/Chip e a Organização da prova está desobrigada 

a fornecer e ou alterar a classificação do participante em caso de dados incorretos no resultado final da 

corrida.  

3.6) O uso do número é obrigatório, acarretando em desclassificação daquele que não o utilizar.  

3.7) O chip de cronometragem será retirado junto com o kit/Chip na Sexta-feira dia 10 de junho e no 

Sábado dia 11 de junho, das 09h00 às 17h00 horas e no Domingo dia 12 de junho de 2022 das 07h00 às 

07h50 a entrega será apenas para corredores da região, no campus Miguel Petroni que está localizado 

à rua Miguel Petroni, 5111 – Jardim Centenário. Telefone: (16) 3362-2111. 

 3.8) O chip deverá ser fixado no cadarço do tênis.  

3.9) A COMISSÃO ORGANIZADORA não se responsabiliza por uso incorreto e/ou dano causado a este 

dispositivo caso o seu tempo não seja registrado.  

3.10) Em caso de esquecimento do Chip no dia da prova, A COMISSÃO ORGANIZADORA não fará a 

reposição do mesmo, sendo responsabilidade do participante a conferência do recebimento do Chip, 

assim como, a colocação e o seu uso. 

3.11) A cronometragem e classificação é determinada, através do número do corredor, pela passagem do 
participante nos pontos de controle localizados no percurso da prova e no funil de chegada. Será 

fornecida a classificação Geral de todos que completarem o trajeto da prova com o tempo BRUTO e a 
classificação por CATEGORIA pelo tempo LÍQUIDO através do sistema de chip, conforme 
estabelece a CBta. 
 
ATENÇÃO: Lembramos ao participante que a camiseta é um brinde e que a utilização da camiseta 

durante a prova não é obrigatória. 



 

 

 

  

4 -  NÚMERO DE PEITO  

 

4.1) O número de peito é único e previamente associado a um único corredor, não podendo ser reposto 

ou transferido.  

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, sendo que sua mutilação implicará na desclassificação do 

participante.  

5 - DESPESAS  

5.1) A Comissão Organizadora da Corrida UNICEP não se responsabilizará por despesas de viagem e 

estadia dos participantes em São Carlos.  

 

6 - PREMIAÇÃO  

A premiação oficial será constituída de troféus e medalhas para ambos os sexos.  

 

7 - PREMIAÇÃO INDIVIDUAL  

Não será permitido o acúmulo de prêmios entre as categorias.  

 

 

 

8- Categorias  

8.1- Classificações CORRIDA DE 15 km  

Faixas Etárias – Idade completada até o dia 31 de dezembro de 2022.  

8.1.1 – Categoria Geral  

Geral Masculino – 15 km  

1º lugar – Troféu + Prêmio R$ 3.000,00 

2º lugar – Troféu + Prêmio R$ 1.500,00 

3º lugar – Troféu + Prêmio R$ 700,00  



 

 

 

4º lugar – Troféu + Prêmio R$ 500,00  

5º lugar – Troféu + Prêmio R$ 400,00  

6º lugar – Prêmio R$ 100,00 

7º lugar – Prêmio R$ 100,00 

8º lugar – Prêmio R$ 100,00  

9º lugar – Prêmio R$ 100,00  

10º lugar – Prêmio R$ 100,00 

 

Geral Feminino – 15 km  

1º lugar – Troféu + Prêmio R$ 3.000,00 

2º lugar – Troféu + Prêmio R$ 1.500,00 

3º lugar – Troféu + Prêmio R$ 700,00  

4º lugar – Troféu + Prêmio R$ 500,00  

5º lugar – Troféu + Prêmio R$ 400,00  

6º lugar – Prêmio R$ 100,00 

7º lugar – Prêmio R$ 100,00 

8º lugar – Prêmio R$ 100,00  

9º lugar – Prêmio R$ 100,00  

10º lugar – Prêmio R$ 100,00 

 

Por Categoria  

8.1.2 - 18/29 anos (Masculino / Feminino) 

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

8.1.3 – 30 – 35 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  



 

 

 

3º lugar – Troféu  

 

8.1.4 – 36 – 40 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

 

8.1.5 – 41 – 45 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

8.1.6 – 46 – 50 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

8.1.7 - 51 – 55 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

8.1.8 - 56 – 60 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

8.1.9 – 61 – 65 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu 

8.1.10 – 66 – 70 anos (Masculino / Feminino)  



 

 

 

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu 

8.1.11 – Acima de 71 anos (Masculino / Feminino)  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu 

 

8.2-  Classificação CORRIDA DE 7,5 km  

8.2.1- Categoria Geral  

Geral Masculino – 7,5 km 

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

4º lugar – Troféu  

5º lugar – Troféu  

 

Geral Feminino – 7,5 km  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

4º lugar – Troféu  

5º lugar – Troféu  

 

8.3-  Classificação CORRIDA DE 5 km  

 

8.3.1- Categoria Geral  

Geral Masculino – 5 km 



 

 

 

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

4º lugar – Troféu  

5º lugar – Troféu  

 

 

Geral Feminino – 5 km  

1º lugar – Troféu  

2º lugar – Troféu  

3º lugar – Troféu  

4º lugar – Troféu  

5º lugar – Troféu  

 

Premiação Corredores ACD 5 km  

Serão premiados todos os atletas ACD participantes com o Troféu Unicep SUPERAÇÃO, desde que, 

identificados quando da inscrição. 

 

8.4 - PREMIAÇÃO POR EQUIPE 

 

8.4.1)  Será premiada com (01) um troféu de agradecimento, a ACADEMIA e/ou 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO QUE MAIS INSCRIÇÕES FIZER NO EVENTO. Está avaliação será feita pela 

Comissão Organizadora e comunicada no dia, quando da premiação do Evento. 

8.4.2) Outras formas de premiação ficarão a critério da Comissão Organizadora.  

 

ATENÇÃO: A solenidade de premiação será realizada no Campus da Unicep logo após a classificação 

das corridas.  

 



 

 

 

8.4.3) Qualquer reclamação sobre o resultado parcial ou final da competição deverá ser feita, por escrito, 

ao diretor técnico da Corrida, até 30 minutos após a divulgação do resultado.  

 

8.4.4) Quem não retirar seus prêmios no local, perderá o direito de recebê-los posteriormente, salvo por 

motivos justificados por escrito e analisados pela comissão organizadora e pelo diretor da prova, a qual 

comunicará a forma de entrega da premiação.  

 

9 - DURAÇÃO DA PROVA  

9.1) Somente serão classificados e terão direito à medalha de participação os participantes que 

terminarem a prova em, no máximo, 2 horas e 30 minutos para o percurso de 15 km; 1 hora e 15 minutos 

para o percurso de 7,5 km e 40 minutos para o percurso de 5 km e constarem da lista de classificação 

oficial.  

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

convidado a retirar-se da competição. 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 da competição poderá o participante embarcar nos ônibus cedidos pela 

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

10 – AVISOS 

  

10.1) É fundamental e imprescindível a leitura deste regulamento.  

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

participantes.  

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

informações referentes ao evento.  

10.4) A Comissão Organizadora disponibilizará uma ambulância no local da largada, sendo que esta 

acompanhará os corredores ao longo do percurso e teremos ao longo do percurso pessoas preparadas 

para prestar os primeiros socorros, com enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Será instalado na 

chegada um Centro de apoio Médico, com médico, enfermeiros e auxiliares.  



 

 

 

 

10.5) Não poderão participar do evento atletas que estejam suspensos, ou que façam comprovado uso de 

substância dopante, ou ainda cumprindo qualquer tipo de punição impeditiva imposta por confederações 

ou federações, e que esteja vigente na época e/ou para a Corrida.  

10.6) Poderá ser realizado exame antidoping nos atletas da Corrida, a critério da Comissão Organizadora.  

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

alcançar qualquer tipo de vantagem.  

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

estarão distribuídos em todo o percurso.  

10.9) A Polícia Militar, mais uma vez, 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.  

10.10) 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.  

10.11) 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. 

10.12) 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. 

 

11 – COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

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

http://www.unicep.edu.br/corrida 

http://www.unicep.edu.br/corrida

