
11ª Corrida Noturna do SESI, Natal-RN, 26 de outubro de 2019.

Concentração, largada e chegada: Arena das Dunas - Portão 4

O EVENTO

Av. Prudente de Morais, 5121 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59064-625.

LARGADA

GUARDA VOLUME

Os(as) atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio, assim que a cerimônia de 
premiação for iniciada e a sua categoria for chamada. O(a) atleta que não comparecer ao pódio durante a 
cerimônia de premiação, deverá entrar em contato com a organização da prova através do e-mail 
contato@hcsports.com.br e solicitar o agendamento para a retirada do prêmio.

Os resultados oficiais da corrida serão informados através do site oficial do evento, 
http://rn.sesi.org.br/corridanoturna no prazo de 72h ao término do evento.

Haverá, para atendimento emergencial aos atletas, serviço de socorro e ambulância equipada com UTI 
para remoção. O atendimento médico propriamente dito, tanto de emergência como de continuidade, será 
efetuado na Rede Pública.

Será disponibilizado na arena de serviços, um espaço para receber os pertences dos atletas que irão 
participar do evento. A organização recomenda que não deixem objetos de valor.

Ao participar da Corrida Noturna do SESI, o(a) atleta assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo 
conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar da corrida.

O(a) atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido nenhum meio auxiliar para alcançar qualquer 
tipo de vantagem. É proibido pular as grades ou cavaletes que delimitam áreas do corredor de largada, em 
qualquer momento da prova. O descumprimento destas regras causará a desclassificação do(a) atleta. Para 
receber a medalha é obrigatório que o (a) atleta esteja portando o número de peito e chip de cronometragem.

Os possíveis protestos ou reclamações relativas ao resultado final da competição referente aos 
primeiros colocados ou condução da prova, deverão ser feitas por escrito, até trinta minutos após a divulgação 
oficial e entregues à Organização do Evento. Todos os direitos autorais relativos a este regulamento e a 
Corrida Noturna do SESI, pertencem ao Serviço Social da Indústria - SESI.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

ATENDIMENTO MÉDICO

CHIP E NÚMERO DE PEITO

I – Categorias Infantis – 16h;

III - Categoria Geral 5Km e 10Km - 18h05min;

Serão disponibilizados 2 postos de hidratação para os atletas dos 5Km, sendo um ao longo do percurso e 
um na arena do evento. Para os atletas dos 10Km, serão disponibilizados 4 pontos de hidratação, sendo 3 ao 
longo do percurso e um na arena do evento.

II – Categoria PCD 5Km e 10Km - 18h;

CRONOMETRAGEM

O horário de largada será distribuído da seguinte forma:

A prova fará uso de chip fixado no número de peito, sem necessidade de devolução. Os mesmos serão 
entregues juntamente com o kit do atleta. Os atletas devem estar no local da largada com 30 minutos de 
antecedência. O uso do número de peito e chip, são obrigatórios..

O número de peito deve ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda 
realização da prova, sendo passíveis de desclassificação os participantes que não cumprirem esta exigência.

O horário da largada da prova ficará sujeito a alterações em razão da quantidade de inscritos, bem como 
por problemas de ordem externa, tais como, tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no 

fornecimento de energia. A prova de 10Km terá a duração máxima de duas horas. A arbitragem será da 
Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo. A organização do Corrida Noturna do SESI é da empresa H C 
Produções e Eventos Esportivos Ltda – Hora de Correr.

HIDRATAÇÃO 


