
1ª Corrida são silvestre clube mogiano 

 

REGULAMENTO GERAL 

• Da Corrida 

• Da Realização 

No decorrer de vários anos, o Clube Mogiano, através do Departamento 

de Esportes, vem realizando anualmente duas edições de corrida, a Corrida 

Faculdade Santa Lúcia e a Corrida Noturna Zuchetti! Neste ano de 2021, 

após um período complicado, retomaremos os eventos, com a novidade da 

1ª Corrida São Silvestre, que será um evento para fechar as atividades 

esportivas do Clube a cada ano. 

• Local, Data e Horário 

A corrida terá sua largada no interior do Clube Mogiano, na pista de 

atletismo, no dia 31 de dezembro de 2021 com largada prevista para as 

06:45 (15 km) e 07:00 (6 km). 

• Público Alvo 

Poderão participar do evento os associados do Clube Mogiano, e os não 

associados, desde que realizem sua inscrição ou no Atendimento do Clube 

Mogiano, ou no site da Comercial Speed Crono www.speedcrono.com.br . 

Menores de 18 anos poderão participar do evento mediante assinatura de 

termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis. 

   

• Do Percurso 

• Local da Corrida 

A 1ª Corrida São Silvestre Clube Mogiano, terá sua largada e chegada na 

pista de atletismo, e o restante do percurso serão realizados nas ruas, 

http://www.speedcrono.com.br/


avenidas e estrada de terra próximas ao clube, com o percurso devidamente 

demarcado, sinalizado e orientado pela organização. 

• Distância dos Percursos 

Os atletas terão a opção de 2 distâncias: 6 ou 15 km. Ambas as distâncias 

serão realizadas em apenas uma volta.  

 

• Das Inscrições 

• Disponibilidade de Vagas 

Serão disponibilizadas 120 vagas para a 1ª Corrida São Silvestre Clube 

Mogiano. 

• Período de Inscrição e Camiseta do evento 

As inscrições estarão abertas a partir de 26 de outubro, com limite até 120 

inscritos, sendo que ao preenchimento deste número as inscrições se 

encerram. Os primeiros 100 inscritos receberão uma camiseta do evento. 

• Local de Inscrição 

Os interessados poderão se inscrever no Atendimento do Clube Mogiano 

a partir das 07h do dia 26/10/21, ou no site da Comercial Speed Crono 

www.speedcrono.com.br a partir das 11h do dia 26/10/21. 

• Taxa de Inscrição 

Fica estabelecido:  

R$ 20,00 a taxa de inscrição para os associados e em R$ 55,00 para não 

associados - (1º lote) que vai do dia 26/10 a 13/11.  

R$ 30,00 a taxa de inscrição para os associados e em R$ 65,00 para não 

associados - (2º lote) que vai de 14/11 a 11/12.  

R$ 40,00 a taxa de inscrição para os associados e em R$ 75,00 para não 

associados - (3º lote) que vai de 12/12 a 30/12.  

 

http://www.speedcrono.com.br/


• Composição do Kit Atleta 

O Kit Atleta, será composto por 1 (uma) camiseta do evento em dry fit 

(100 primeiros inscritos), 1 (um) número de inscrição, alfinetes e chip de 

cronometragem. 

• Obrigatoriedade da utilização do chip e número 

Para participação no evento, é obrigatório a utilização do chip de 

cronometragem e o número de peito. A não utilização de qualquer um 

desses itens implicará na desclassificação do atleta. 

• Retirada do Kit 

O Kit Atleta estará disponível para retirada mediante apresentação de 

documento com foto, a partir do dia 30 de dezembro nas Dependências 

Internas do Clube Mogiano, a partir das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 

horas. Não haverá entrega de kits no dia da corrida. 

• Da Premiação 

• Participação 

Todos os participantes que concluírem a prova, receberão uma medalha 

do evento personalizada. 

• Premiação - Categorias – Geral - Faixas etárias 

Haverá premiação para as duas provas (6 e 15 km) na classificação geral  

masculino e feminino, e nas faixas etárias a saber:  

- Importante: Menores de 18 anos poderão correr apenas a prova de 

6 km. 

Classificação geral: 

Masculino – 5 primeiros  

Feminino – 5 primeiras 

Classificação por faixa etária (3 primeiros e 3 primeiras): 



- Prova de 6 km 

M - F - 15 a 19 anos 

M - F - 20 a 29 anos 

M - F - 30 a 39 anos 

M - F - 40 a 49 anos 

M - F - 50 a 59 anos 

M - F - 60 mais 

- Prova de 15 km 

M - F - 18 a 29 anos 

M - F - 30 a 39 anos 

M - F - 40 a 49 anos 

M - F - 50 a 59 anos 

M - F - 60 mais 

Para efeito de classificação será computado o ano de nascimento do 

atleta. 

• Categoria GERAL 

Os atletas que se classificarem na Geral, automaticamente estarão fora de 

suas respectivas faixas etárias. 

• Das Condições de Saúde  

Todos os atletas que se inscreverem na 1ª São Silvestre Clube Mogiano, 

assumirão responsabilidade total sobre suas condições de saúde para a 

participação na mesma, isentando a organização de qualquer incidente que 

venha ocorrer.  

• Dos Direitos de Imagem 

Todos os atletas que se inscreverem na 1ª São Silvestre Clube Mogiano, 

autorizam a utilização de sua imagem, seja através de fotos e/ou vídeos na 



divulgação posterior do evento, assim como a utilização da mesma em 

demais eventos do Clube Mogiano. 

Apoio: 

@skinadoaco 

 

@newsorvetes 

@espacoone 

 

 

https://www.instagram.com/skinadoaco/
https://www.instagram.com/newsorvetes/
https://www.instagram.com/espacoone/

