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O atleta participante deste evento declara que:
Na realização da inscrição e preenchimento do cadastro para participação do EVENTO e serviços complementares, o ATLETA declara expressamente que está de acordo com o termo de responsabilidade, conforme disposições abaixo descritas.

Declaro ter ciência de que para participar deste evento e/ou realizar uma inscrição devo ser maior de 18 anos de acordo com as Leis Brasileiras:

Ÿ1. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar esta inscrição no EVENTO e serviços complementares, como por exemplo sistema de resultados e pesquisa de participação, sistema de emissão de certificado e sistemas de pagamentos, à FCL e a YESCOM, são de minha total responsabilidade e/ou de meu 
representante técnico, dirigente ou coordenador de equipe, sendo inteiramente responsável pela sua veracidade, sob as penas da lei;
Ÿ2. Autorizo a FCL e YESCOM utilizarem meus dados pessoais, para finalidade compatível com o EVENTO - 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE, nos termos da Lei 13.709/2018 e conforme item '12' deste regulamento.
Ÿ3. Estou ciente de que, ao ser convidado, me cadastrar ou inscrever no EVENTO e serviços complementares, estou incluindo-me automaticamente no banco de dados da FCL e/ou YESCOM, autorizando, desde já, por ocasião da inscrição e preenchimento do referido cadastro, o envio de mensagens no meu e-mail 
cadastrado relativos à informativos técnicos e orientações sobre a prova e sobre a organização, através dos e-mails faleconosco@saosilvestre.com.br, faleconosco@yescom.com.br, informativo- yescom@yescom.com.br e os domínios @saosilvestre, @yescom.
Ÿ4. Participo da 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE e serviços complementares, por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, ineditismo, opção e formato de participação na competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e condições climáticas em que o mesmo 
será realizado, isentando de qualquer responsabilidade, seja a que nível for, a YESCOM, FCL, PATROCINADORES E REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores e que estou plenamente de acordo com o regulamento do EVENTO e serviços  complementares, disponível na página de internet no domínio 
www.saosilvestre.com.br , sites dos eventos, sob este domínio ou dos licenciados da YESCOM para captação de inscrições, redes sociais e e-mails informativos, declinando expressamente que todas as normas e regras constantes no mesmo são pautadas pela legalidade, equilíbrio e bom senso, e não posso, assim, alegar 
futuramente ou em tempo algum, desconhecer e/ou não concordar com elas;
Ÿ5. Estou ciente de meu estado de saúde e declaro estar capacitado (a) para a participação no EVENTO e serviços complementares, gozando de boa saúde e estou vacinado com as 2 doses ou dose única e de haver treinado adequadamente para evento deste porte, sendo exclusivamente responsável por qualquer espécie de 
dano a que venha sofrer ou a terceiros. Caso eu venha a sentir sintomas do Covid-19, me comprometo a não comparecer à entrega de Kit e à corrida.
Ÿ6. Estou ciente e de acordo com as informações técnicas do EVENTO e serviços complementares disponíveis no site oficial da prova www.saosilvestre.com.br, incluindo os serviços de apoio de percurso.
Ÿ7. Estou ciente de que em caso de necessidade de atendimento médico durante a Prova Presencial e, estando oficialmente inscrito, este será realizado pela rede pública (SUS-Sistema Único de Saúde), isentando a YESCOM e FCL da necessidade do atendimento médico a rede privada;
Ÿ8. Estou ciente e declaro que caso esteja oficialmente inscrito no Treinão Virtual, possuo capacidade técnica e física adequadas para participar deste tipo de evento, sendo exclusivamente responsável por todo tipo de necessidade como, porém, não se limitando, a atendimento médico, seguros, equipamentos, transporte, 
alimentação e também qualquer espécie de dano a que venha sofrer durante a realização do mesmo.
Ÿ9. Estou ciente que caso esteja oficialmente inscrito no Treinão Virtual, este sugere e pede que o local escolhido seja privado e/ou seguro longe de aglomerações e de riscos e que a escolha do local para a realização do percurso do mesmo será de minha exclusiva opção e responsabilidade.
Ÿ10. Estou ciente e afirmo que caso esteja oficialmente inscrito no Treinão Virtual, que observarei a adequação e segurança oferecida pelo local por mim escolhido para realização do percurso, bem como, quando necessário, obedecer integralmente às recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), decisões, 
restrições e permissões dos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, perante situações e períodos de pandemia e/ou semelhantes. 
Ÿ11. Aceito todas as normas e procedimentos técnicos de segurança com o objetivo de prevenção à transmissão da COVID-19 (Coronavirus) ou similares definidos e apresentados pelos órgãos competentes e/ou OMS (Organização Mundial de Saúde) e/ou YESCOM e FCL durante toda a minha participação no EVENTO, 
serviços complementares e os protocolos previstos no item 1.8 e demais.
Ÿ12. Sou integralmente responsável por quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha participação neste EVENTO e serviços complementares;
Ÿ13. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena), caso venha a ser utilizado algum recurso no qual ela possa ser captada e/ou exposta, renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de divulgação, 
campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e/ou fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este e outros EVENTOS e serviços 
complementares, em decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela FCL e/ou YESCOM e/ou seus parceiros comerciais e de mídia, tanto em meu nome bem como de meus sucessores;
Ÿ14. Assumo todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da minha participação neste EVENTO e serviços complementares, antes, durante ou depois de sua realização.
Ÿ15. Em caso de fornecimento por parte da YESCOM de serviço de transporte, hospedagem e alimentação para ATLETAS DE ELITA A ou B e seus Treinadores/ Acompanhantes Técnicos, declaro que é uma cortesia que não implica em nenhum vínculo contratual ou profissional; 
Ÿ16. Eu, como ATLETA, participante ou representante, técnico, ou coordenador de equipe, estou de acordo com o regulamento do EVENTO e serviços complementares, e com minhas responsabilidades aqui especificadas, em qualquer tempo e ou local, nada tendo a reclamar da mais cristalina boa-fé;
Ÿ17. Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas da Prova Presencial, incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade na Prova Presencial voltada ao público, ou meios de divulgação e promoção, nenhum material de cunho discriminatório em geral, político, promocional ou publicitário, nem 
letreiros que possam ser vistos pelos demais sem autorização por escrito da YESCOM; e também, nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança da Prova Presencial, ATLETAS e/ou das pessoas presentes, inclusive público, estando ciente de que poderá ser solicitada sua retirada da Prova Presencial pela 
YESCOM ou autoridades das áreas acima descritas;
Ÿ18. Em caso de participação neste EVENTO e serviços complementares, representando equipes de ATLETAS ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o regulamento do EVENTO e serviços complementares, bem como respeitar as áreas destinadas à 
YESCOM, e que está vedada minha participação em locais que interfiram no andamento em especial da Prova Presencial, entrega de kits, percurso e também locais sem autorização por escrito da YESCOM, podendo ser retirado em qualquer tempo;
Ÿ19. Independentemente de estar presente ou não no ato do preenchimento do meu cadastro, bem como da retirada de meu kit de participação da Prova Presencial - que poderá ser entregue a um terceiro mediante apresentação de Procuração Particular com firma reconhecida ou assinatura com certificação digital, que fora 
devidamente celebrada por mim, ou mediante apresentação de DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL devidamente assinada por mim, declaro estar ciente de todo o teor do regulamento do EVENTO e serviços complementares, bem como de meus direitos e obrigações dentro do mesmo, tendo tomado pleno 
conhecimento das normas e regulamentações deste, outorgando-as, expressamente, plena validade, uma vez que pautadas pela boa fé;
Ÿ20. Estou de acordo que poderei receber da YESCOM, por mera liberalidade e/ou cortesia, o direito de escolher o dia e local da entrega do kit da Prova Presencial e o tamanho da camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no processo de inscrição obedecendo aos critérios do item '2' deste regulamento);
Ÿ21. Estou ciente de que a retirada de kit da Prova Presencial deverá ser realizada preferencialmente por mim ou que um terceiro poderá retirar meu Kit da Prova Presencial se apresentar Procuração Particular contendo poderes específicos para retirada do kit, devidamente assinada por mim e com firma reconhecida em 
cartório ou mediante certificação digital, bem como originais dos documentos de identificação com foto (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte) do terceiro ou apresentar DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL devidamente assinada por mim, bem como apresentar cópias dos documentos de 
identificação com foto, válidos em todo território  nacional (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte) de ambos (ATLETA e terceiro), além de apresentar carteira de vacinação e/ou teste conforme previsto nos itens 1.8.2.a e 1.8.2.b do regulamento.
Ÿ22. Estou ciente de que as cópias dos documentos acima ficarão retidas como comprovantes da entrega do kit da Prova Presencial a procurador devidamente constituído por mim.
Ÿ23. Tenho ciência que caso minha inscrição seja em uma das modalidades Inscrição Pelotão Geral + Treinão Virtual (masculino e feminino) e Inscrição Pelotão Premium + Treinão Virtual (masculino e feminino) é obrigatório o preenchimento do endereço de entrega do Kit do Treinão Virtual, o qual independe do endereço do 
meu cadastro.
Ÿ24. Caso minha inscrição seja em uma das modalidades Inscrição Pelotão Geral + Treinão Virtual (masculino e feminino) e Inscrição Pelotão Premium + Treinão Virtual (masculino e feminino) e haja a devolução do Kit à YESCOM por erro nos dados que eu tenha informado durante o processo da minha inscrição, por 
inconsistência ou por não haver no local alguém para o recebimento, a YESCOM entrará em contato através do e-mail cadastrado no ato da inscrição para ajuste das informações e reenvio através dos Correios por SEDEX a ser cobrado do responsável pela inscrição com base no CEP informado.
Ÿ25. Estou ciente que os prazos de entrega por parte dos Correios ou das empresas ou serviços de logística aérea ou terrestre poderão ser ampliados em decorrência de paralisações, manifestações, greves, acidentes, interdições, condições climáticas ou através de decretos públicos e/ou restrições de circulação para 
entrega.
Ÿ26. Tenho ciência que caso tenha realizado minha inscrição em uma das modalidades Inscrição Pelotão Geral + Treinão Virtual (masculino e feminino) e Inscrição Pelotão Premium + Treinão Virtual (masculino e feminino), somente o kit referente ao Treinão Virtual será entregue de acordo com o item '9' do regulamento, sendo 
de minha responsabilidade a retirada do Kit referente à Prova Presencial de acordo com as informações que constam no item '4' do regulamento.
Ÿ27. Estou ciente de que todos os serviços estarão disponíveis somente após o efetivo pagamento da taxa de inscrição e que é de responsabilidade do ATLETA inscrito acompanhar as comunicações enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado e válido, bem como acessar o site do EVENTO para verificar 
possíveis modificações deste regulamento, notícias e informações sobre a disponibilização dos serviços e/ou cortesias para sua participação no EVENTO, bem como ser de minha inteira responsabilidade ou do terceiro, devidamente autorizado, a conferência do kit da Prova Presencial no local da retirada;
Ÿ28. Declaro que ao me inscrever no EVENTO e serviços complementares e realizar o pagamento através do boleto bancário ou cartão de crédito, as fontes dos recursos utilizados para realizar esse pagamento são oriundas de meios legais e lícitos.
Ÿ29. Irei cadastrar na minha lista de domínios confiáveis de internet os domínios @yescom, @saosilvestre e o e-mail faleconosco@saosilvestre.com.br, faleconosco@yescom.com.br e informativo-yescom@yescom.com.br para poder receber qualquer tipo de informação referente ao EVENTO ou eventos e serviços 
complementares, por e-mail.
Ÿ30. Declaro que estando inscrito oficialmente no EVENTO e serviços complementares, não cederei de nenhuma espécie ou modalidade, o meu “Número de Peito” da Prova Presencial a outro ATLETA para que participe da referida prova, caso venha a ter essa atitude ilegal também estou ciente de que, mediante a fraude 
praticada, poderei sofrer as consequências previstas em lei. Estou ciente que serei suspenso através de um processo administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não terei acesso a nenhum resultado anterior não podendo me cadastrar nos EVENTOS da Yescom e da Fundação Cásper Libero 
por esse período.
Ÿ31. Só usarei o desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido em atenção ao Estatuto do Idoso, para a Prova Presencial, caso eu já tenha 60 anos completos. Caso venha a ser comprovado que fiz uso deste benefício e/ou cedi o meu “Número de Peito” da Prova Presencial a outro ATLETA, autorizo a FCL a emitir uma 
cobrança, através de boleto bancário, do valor relativo a diferença “a menor”, considerando-se a quantia paga no ato de minha inscrição; e que serei suspenso através de um processo administrativo interno por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses e não terei acesso a nenhum resultado anterior não podendo me 
cadastrar nos EVENTOS e serviços complementares da Yescom e da Fundação Cásper Libero por esse período.
Ÿ32. Estou ciente de que se a YESCOM e/ou FCL receber alguma denúncia que eu tenha cedido meu “Número de Peito” da Prova Presencial a outro ATLETA, a YESCOM estará devidamente autorizada por mim a realizar a minha desclassificação bem como do referido usuário usurpador do número, sendo considerada a 
situação como efetivada fraude.
Ÿ33. Estou ciente de que durante a Prova Presencial sou responsável pelo uso correto do chip e instalação em meu corpo/vestuário, bem como pela passagem no tapete de captação de dados instalado, pois se tratam de equipamentos eletrônicos que podem sofrer algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando 
isenta a YESCOM, e os REALIZADORES de qualquer defeito do chip ou erro no fornecimento dos resultados.
Ÿ34. Estou ciente de que a YESCOM poderá receber e/ou solicitar informações aos ATLETAS para que auxiliem na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados da Prova Presencial pois o sistema de controle de chip poderá sofrer interferências haja vista ser um equipamento eletrônico sensível que 
trabalha em alta frequência sendo certo que tal correção deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da realização do EVENTO e serviços complementares;
Ÿ35. Estou ciente de que a Prova Presencial oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente(“pipocas”).
Ÿ36. Estou ciente que a YESCOM se reserva o direito de criar sistemas de triagem ao público para acesso às áreas da Prova Presencial, incluindo ATLETAS que eventualmente se apresentem durante a prova sem o devido credenciamento – 'Número de Peito', ou qualquer outro dispositivo que comprove sua inscrição. As 
pessoas que se enquadrarem nessas condições e que estiverem eventualmente participando da prova sem inscrição, poderão ser proibidas de acessar a área de Largada, o Percurso e a Chegada, sendo convidadas a se retirarem a qualquer momento por membros da YESCOM, uma vez que todo o EVENTO é exclusivo para 
pessoas oficialmente inscritas.
Ÿ37. Estou ciente que o Treinão Virtual, não haverá publicação de resultados conforme item '9.5.a' acima.
Ÿ38. Tenho ciência de que, poderei registrar a meu critério e por livre e espontânea vontade, o percurso e a distância realizados através de aplicativos de corrida ou com uma foto de um equipamento utilizado para correr, como por exemplo a foto do painel de uma esteira ergométrica, e publicar em minhas redes sociais, 
aceitando ou não a sugestão de utilizar a “hashtag” #TREINAOVIRTUALSAOSILVESTRE.
Ÿ39. Declaro estar ciente que qualquer informação solicitada através do canal “faleconosco” só poderá ser feita pelo próprio ATLETA, e/ou por parente de primeiro grau devidamente comprovado ou, ainda, por procurador legal devidamente constituído e habilitado.
Ÿ40. Estou ciente que o atendimento aos ATLETAS acontece sempre através do canal “faleconosco”, redes sociais ou site oficial faleconosco@saosilvestre.com.br , com funcionamento de segunda à sexta das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, não operando aos sábados, domingos, feriados e datas comemorativas, bem 
como no período de 23 a 26 de dezembro de 2021 e de 30 de dezembro de 2021 à 02 de janeiro de2022.
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Protocolo Sanitário Covid-19

1.8 PROTOCOLO COVID-19

1.8.1 CADASTRO PRÉ-PROVA

1.8.1.a Todo ATLETA oficialmente inscrito poderá ser obrigado a preencher um formulário eletrônico de pesquisa pré-prova, se solicitado pelas autoridades sanitárias públicas que será 
enviado no e-mail que o mesmo cadastrou no ato da inscrição, contendo informações de saúde e vacinação sobre a COVID-19. O não preenchimento dessas informações poderá impedir a 
participação do ATLETA na prova. Essas informações serão remetidas às autoridades competentes, sendo que elas serão apagadas do banco de dados da FCL 30 (trinta) dias após o 
término do evento.

1.8.2 - ENTREGA DE KIT / EXPO ATLETA

1.8.2.a Considerando o teor do item 4, abaixo relacionado, na Entrega de Kit e Expo São Silvestre, o ATLETA também passará por triagem de acesso no local, aonde deverá apresentar os  
seguintes documentos:
Documento de Identidade original com foto (RG, RNE, Carteira de Motorista ou Passaporte) e CARTEIRA OU COMPROVANTE DE VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA A COVID-19 PARA 
VACINAS DE 2 DOSES OU VACINAS DE DOSE ÚNICA IMPRESSA OU DIGITAL NO FORMULÁRIO OFICIAL DO SUS OU GOVERNO DE SUA CIDADE OU DE SEU PAÍS, ATLETAS com 
esquema vacinal INCOMPLETO (apenas 1 dose), será obrigatório, além de documento de identidade original, apresentar TESTE NEGATIVO PARA A COVID-19 DO TIPO RT-PCR COM 
VALIDADE DE 48 HORAS ANTES DO INGRESSO NO RECINTO ou TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO (NASAL) COM VALIDADE DE 24 HORAS ANTES DO INGRESSO NO RECINTO, 
além de seguir as medidas adotadas para a referida entrega de kit divulgadas no local, como por exemplo o uso obrigatório de máscara e distânciamento.

A regra se estende também ao staff, prestadores de serviços e participantes da EXPO.
Esta medida definida neste regulamento na atualização de 14 de outubro de 2021 segue a RESOLUÇÃO da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo - SS Nº 151, de 06 DE OUTUBRO 
DE 2021 do Diário oficial do Governo do estado de São Paulo, publicada em 07 de outubro de 2021 na página 34 e substitui o DECRETO Nº 60.488, DE 27 DE AGOSTO DE 2021 da 
Prefeitura de São Paulo, anteriormente aqui previsto.

RESOLUÇÃO SS Nª 151 de 06 de outubro de 2021:https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/10/E_R-SS-151_061021.pdf

IMPORTANTE 1:
O ATLETA com esquema vacinal completo poderá retirar seu kit nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro nos horários informados no item ‘4.1’ abaixo.

O ATLETA com apenas 01 dose da vacina e apresentação do teste negativo para Covid-19 PT-PCR com validade de 48 horas antes do ingresso no recinto somente poderá retirar seu kit nos 
dias 29 e 30 de dezembro nos horários informados no item ‘4.1’ abaixo, sendo certo que a prioridade de atendimento será sempre de quem está com o esquema vacinal completo.

O ATLETA com apenas 01 dose da vacina e apresentação do teste negativo para Covid-19 ANTÍGENO NASAL com validade de 24 horas antes do ingresso no recinto somente poderá retirar 
seu kit no dia 30 de dezembro nos horários informados no item ‘4.1’ abaixo, sendo certo que a prioridade no atendimento será sempre de quem está com o esquema vacinal completo.

IMPORTANTE 2:
Não será permitida a entrada de menores de 18 anos e recomenda-se que acompanhantes não inscritos nas Provas da 96ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE evitem o local 
de entrega de kit e a EXPO ATLETA pois poderão ter seu acesso negado.

1.8.2.b Caso a carteira ou comprovante de vacinação contra a COVID-19 e o resultado do exame não sejam apresentados juntamente com o documento de identificação, o kit não será 
entregue ao ATLETA, sendo que o mesmo poderá voltar a qualquer momento com os referidos documentos enquanto a entrega de kit estiver aberta ou enviar os mesmos através de um 
terceiro seguindo as regras do regulamento para entrega de kits a terceiros.
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Protocolo Sanitário Covid-19

1.8.2.c Caso o ATLETA não apresente os documentos, não seja vacinado contra COVID-19 ou se negue a apresentá-los por não aceitar e não concordar com a vacinação, não poderá 
participar da Prova Presencial, devendo solicitar o seu kit sem número de peito e sem a medalha através do faleconosco@saosilvestre.com.br a partir de 35 (trinta e cinco) dias úteis após a 
realização da Prova Presencial, que será enviado pela ORGANIZAÇÃO por transportadora especializada. O ATLETA deverá arcar com os custos de postagem calculados com base no 
município da cidade de São Paulo, que serão informados na resposta da solicitação por e-mail. Esta solicitação poderá ser feita até 90 (noventa) dias úteis após a data formal de solicitação 
do referido kit através do faleconosco@saosilvestre.com.br.

1.8.2.d A ORGANIZAÇÃO poderá realizar a entrega de kit de forma escalonada através de um agendamento prévio do dia e horário em que o ATLETA retirará seu kit, o qual poderá ser 
definido por ordem alfabética ou por meio da escolha de uma das opções disponibilizadas no site oficial. Para qualquer uma das formas apresentadas e que for definida pela ORGANIZAÇÃO 
a ser utilizada, haverá um limite máximo de ATLETAS por dia visando um controle de fluxo para que não ocorram aglomerações no local. As condições e critérios para o agendamento, após 
definida a opção a ser adotada, serão divulgados através do site oficial e Informativos Técnicos que serão enviados via e-mail cadastrado do ATLETA, através de notícias da assessoria de 
imprensa e posts nas redes sociais. 

1.8.2.e Na triagem de acesso ao local para a retirada do kit e da EXPO ATLETA será realizada aferição de temperatura corporal e caso seja detectada temperatura superior a 37,8 °C, o 
acesso não será permitido e o kit não será entregue.

1.8.2.f Será obrigatório o uso de máscara na região das vias respiratórias durante todo o período de permanência nas dependências do local da entrega de kit e da EXPO ATLETA. Não será 
permitida a entrada sem máscara.

1.8.2.g A ORGANIZAÇÃO disponibilizará no local da entrega de kit e na EXPO ATLETA dispenser de álcool em gel 70%, e no kit do ATLETA 02 (dois) saches, porém recomenda-se que todos 
tenham consigo máscaras reservas para quaisquer eventualidades e seus produtos de higienização pessoal de prevenção ao COVID-19.

1.8.2.h Para o atendimento ao ATLETA na entrega do kit, serão formadas filas com o distanciamento demarcado no piso, o qual deverá ser respeitado e será controlado por monitores.

1.8.2.i Todos os colaboradores, prestadores de serviços, monitores, coordenadores e organizadores presentes à entrega de kit e a EXPO ATLETA terão que apresentar na triagem de 
acesso, documento de identificação e comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 para vacinas de 2 doses ou vacinas de dose única dose e terão suas temperaturas corporais 
aferidas e caso seja detectada temperatura superior a 37,8 °C, o acesso não será permitido.

1.8.2.j Todos os colaboradores, prestadores de serviços, monitores, coordenadores e organizadores presentes à entrega de kit e a EXPO ATLETA permanecerão por tempo integral 
utilizando máscaras, luvas e fazendo uso de álcool em gel 70% para a higienização que se faça necessária durante o atendimento ao ATLETA.

1.8.2.k Haverá distanciamento entre o ATLETA e o atendente através de placa transparente de separação no balcão de entrega de kit.

IMPORTANTE: O ATLETA ou seu representante que sabidamente esteja na vigência de infeção por COVID-19 (Coronavírus) ou que mesmo não tendo o diagnóstico, apresente os sintomas 
de COVID-19 (Coronavírus) ou febre até 14 (quatorze) dias que antecedem à data de retirada do kit para participação na Prova Presencial, NÃO DEVE COMPARECER AO LOCAL DE 
ENTREGA DE KIT E NÃO DEVERÁ COMPARECER NEM PARTICIPAR DA PROVA PRESENCIAL, podendo responder civil e criminalmente por tal descumprimento.

Em nenhuma circunstância para esse tipo de ocorrência será realizado qualquer tipo de reembolso.

1.8.3 - DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA

1.8.3.a Será obrigatório o uso de máscara na região das vias respiratórias durante todo o período de permanência na Arena da Prova Presencial que compreende as areas de Largada e 
Chegada, incluindo a dispersão, e , preferenciamente, sempre que possível em todos os momentos da Corrida durante o percurso para segurança dos participantes . Recomenda-se que 
todos tenham consigo máscaras reservas para quaisquer eventualidades e seus produtos de higienização pessoal de prevenção ao COVID-19.
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Protocolo Sanitário Covid-19

1.8.3.b - A Largada poderá ser realizada em ondas relacionadas às categorias e tempo de prova.

1.8.3.c - Haverá controle de acesso à área de Largada que será restrita aos ATLETAS oficialmente inscritos na Prova Presencial e que estejam portando seu ‘Número de Peito’, onde haverá 
um selo alusivo à vacinação.

1.8.3.d A ORGANIZAÇÃO recomenda e orienta que os ATLETAS não levem acompanhantes principalmente menores e pets à Prova Presencial.

1.8.3.e NÃO HAVERÁ DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A MONTAGEM DE TENDAS DE ASSESSORIAS E/OU TREINADORES.

1.8.3.f - O SERVIÇO DE GUARDA VOLUMES NÃO SERÁ DISPONIBILIZADO.

1.8.3.g Os ATLETAS, após a chegada, serão direcionados para o local da retirada de lanche e medalhas os quais serão embalados individualmente e entregues por monitores com luvas, 
máscaras e separação por grades de isolamento.

1.8.3.h Para o atendimento ao ATLETA após a chegada, serão formadas filas com o distanciamento demarcado, o qual deverá ser respeitado e será controlado por monitores.

1.8.3.i - Todos os colaboradores, prestadores de serviço, monitores, coordenadores e organizadores presentes na Arena da Prova Presencial, permanecerão por tempo integral utilizando 
máscaras, luvas e fazendo uso de álcool em gel 70%, para a higienização que se faça necessária durante o atendimento ao ATLETA.

1.8.3.j NÃO HAVERÁ NENHUMA AÇÃO PROMOCIONAL que promova aglomerações na Arena da Prova Presencial com fins de degustação de produtos de patrocinadores e apoiadores 
bem como distribuição de brindes ou similares. 

1.8.3.k Recomenda-se que todo o participante porte e carregue consigo sachês de álcool em gel 70% para sua higienização pessoal.

1.8.3.l Recomenda-se que todo o participante ao tossir e espirrar cubra a boca e o nariz, use os braços ou lenço descartável, evite usar as mãos e se usar, lembre-se de higienizar com seu 
sachê de álcool em gel 70%.

1.8.3.m Se durante a realização da Prova Presencial o ATLETA apresentar algum sintoma como aumento de temperatura, perda do paladar, dor de cabeça constante, perda do olfato, tosse 
constante, dores no corpo e dificuldade para respirar, deverá buscar imediatamente o Apoio Médico da prova para que seja avaliado e, se necessário, encaminhado a rede pública de 
atendimento.

1.8.4 - COMUNICADOS E INFORMAÇÕES

1.8.4.a Todos os comunicados e informações técnicas serão disponibilizados no site www.saosilvestre.com.br e/ou nas redes sociais do EVENTO e/ou através de mensagens por e-mail
no endereço cadastrado pelo ATLETA no ato da inscrição.

OBSERVAÇÃO - Este protocolo poderá ser alterado em partes ou em sua totalidade de acordo com as orientações dos órgãos públicos competentes, ficando a ORGANIZAÇÃO isenta de 
qualquer tipo de reembolso em caso de não concordância por parte ATLETA oficialmente inscrito com tais critérios e alterações.
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SAÚDE
Participe da corrida somente se você estiver se sentindo bem, pois o esforço físico diminui a resistência do organismo.
Sintomas como gripes e resfriados, mesmo leves, podem piorar muito após um esforço físico intenso.
O ideal é que todo atleta mantenha sua saúde em ordem com avaliações médicas freqüentes o que diminui muito os riscos de ocorrerem problemas durante a prática esportiva.
Nunca ultrapasse seus limites, pois com certeza isso vai repercutir mal em seu organismo, respeite suas limitações.
Durante a corrida se começar a sentir alguns sintomas como dores musculares, arrepios ou fadiga pare imediatamente e procure auxílio junto à equipe médica que esta disposta em todo o 
percurso para atendimento nestes casos.

ALIMENTAÇÃO
Um dia antes da corrida evite refeições copiosas que contenham frituras ou gordura, principalmente carne vermelha, alguns alimentos demoram horas para serem digeridos, o que pode 
ocasionar desconforto gástrico, e atrapalhar na sua corrida. Alimente-se principalmente de massas que são de digestão rápida, fácil e são ricos em carboidratos.

HIDRATAÇÃO
Durante a corrida é muito importante que você se mantenha hidratado, pois o esforço físico e o calor vão fazer você suar muito e perder liquido que se não for reposto pode ocasionar 
problemas para sua saúde. No percurso todo existe posto com água a vontade para você se manter hidratado.
Cuidado com o uso excessivo de isotônicos, isso pode trazer desconforto gástrico durante a corrida.

VESTUÁRIO
Procure utilizar roupas leves e confortáveis de tons claros que vão refletir mais a luz do sol e assim diminuir a absorção do calor.
O uso de tênis adequado para corrida com amortecedores apropriados são muito importante, pois ajudam a prevenir lesões diminuindo o impacto em articulações como tornozelos, joelhos e 
quadril.
Locais do corpo como a região inguinal e axilas podem sofrer com o atrito constante ocasionado durante a corrida, para prevenir assaduras ou irritações procure utilizar vaselina liquida 
nestas regiões, a região dos mamilos também podem sofrer com o atrito da roupa ocasionando um grande desconforto, proteja também esta região.
A utilização de filtro solar é outro cuidado importante que se deve ter para prevenir lesões na pele.

EQUIPE MÉDICA
O evento possui uma equipe médica permanente em todos seus eventos que conta com profissionais experientes alem de toda infra-estrutura necessária para realização de atendimentos 
emergenciais. Em locais estratégicos no circuito vão existir postos de atendimento com ambulância e equipe médica que são facilmente reconhecidos, alem disso acompanhando os atletas 
no circuito temos equipes de médicos e socorristas em motos.

Dicas de Comportamento e Saúde*
Orientações do Dr. Alexandre Augusto Ferreira - especialista em Ortopedia - CRM 77146
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Seu número de peito é equipado com o chip eletrônico de cronometragem.
Não o retire e use somento no pé.
Não o amasse para o correto funcionamento.

Uso do Chip

MANUAL DO ATLETA ATUALIZADO EM 27/12/2021.

Leia atentamente as 
INSTRUÇÕES.

RETIRE UM LANCE do cadarço. Vinque e destaque COM 
CUIDADO o chip.

Una as duas pontas do chip. SEM 
DOBRAR O CHIP.

Passe o chip POR BAIXO DO 
CADARÇO.

Depois PASSE A PONTA ENTRE 
OS FUROS do chip.

Passe o cadarço pelo furo do 
tênis.

E laçe normalmente o cadarço.

Observe a posição correta do 
chip. A TARJA VERMELHA para 
CIMA.

Não funciona se o chip não for 
usado.

FORMA DE CABRESTO. NA LATERAL.



    Largada: Av. Paulista, sentido Consolação

Chegada: Av. Paulista, 900.     

• Av. Paulista F x Rua Augusta
• Av. Dr. Arnaldo F
• Rua Maj. Natanael CF
• Rua Des. Paulo Passalaqua F
• Av Pacaembu CF
• Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem F
• Av. Dr. Abrahão Ribeiro F
• Av. Norma Giannotti F
• Av. Rudge F
• Viaduto Orlando Murgel F
• Av. Rio Branco F
• Av. Ipiranga F
• Av. São João F
• Al. Barão de Limeira F
• Av. Duque de Caxias CF
• Rua Rego Freitas CF
• Rua Gal. Jardim CF
• Rua Bento Freitas CF
• Largo do Arouche F
• Av. Vieira de Carvalho F
• Pça. da República F
• Av. Ipiranga CF
• Av. São João CF
• Rua Cons. Crispiniano CF
• Pça. Ramos CF
• Rua Xavier de Toledo CF
• Vd. Nove de julho F
• Vd. Jacareí F
• Rua Santo Amaro F
• Rua Maria Paula F
• Av. Brig. Luis Antônio F
• Av. Paulista F
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Mapa do Percurso e Percurso Detalhado
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Pace Chart

RÍTMOS DOS LÍDERES E FECHAMENTO DA PROVA

Cadeirantes Elite MascElite Fem

PACE CHART 96ª SÃO SILVESTRE 2021

LocalKM

Largada

KM 01

KM 02

KM 03

KM 04

KM 05

KM 06

KM 07

KM 08

KM 09

KM 10

KM 11

KM 12

KM 13

KM 14

Chegada

Av. Paulista, 20464 - Sentido Consolação em frente ao Center 3 ao lado do relógio

Rua Norma Peruccini Gianotti, 583/591 - Em frente à Loja Yokohama/Miltfort (F)

Vieira Carvalho, 167  (-3m) Loja Aquarius

Av Paulista Prédio Gazeta

Rua Major Natanael, 191 (CF) - Parede do Cemitério em frente ao Estacionamento

Rua Desembargador Paulo Passalaqua, 110 - 10m (CF) - Ao lado da Praça Charles Miller

Av. Pacaembu, 1280 - (CF) - Em frente à Loja Pé de Sofá

Av. Pacaembu X Av. Auro Soares de Moura Andrade em frente à Praça David Raw

Viaduto Orlando Murgel acima da Rua Cônego Vicente Miguel Marino (Ed. Água Branca, 29)

Avenida Rio Branco X Rua Helvetia (Faixa de Pedestres)

Av. Ipiranga 10 m antes da Av. São João

Av. Duque de Caxias, 84 (Loja Rennov)

Av Sao Joao, 545 (bar Pagode) lado 566 oposto (bike point)

antes Viaduto 9 de Julho oposto esquina Mj Quedine (calçada lanchonete 9 de julho)

Av Brigadeiro, 566 (44 m antes Rua Jaceguai)

Av Brigadeiro, 1584 (antes visduto 13 de Maio)

7:25:00

7:39:40

7:55:00

8:12:40

7:27:50

7:30:40

7:33:40

7:36:40

7:42:40

7:45:40

7:48:40

7:51:40

7:58:20

8:01:40

8:05:20

8:09:00

7:40:00

7:56:05

8:12:20

8:29:35

7:43:05

7:46:10

7:49:30

7:52:50

7:59:20

8:02:35

8:05:50

8:09:05

8:15:35

8:19:05

8:22:35

8:26:05

8:05:00

8:19:15

8:33:40

8:48:27

8:07:50

8:10:40

8:13:30

8:16:20

8:22:08

8:25:01

8:27:54

8:30:47

8:36:38

8:39:36

8:42:34

8:45:32

Passagem Último

8:50:00

9:40:00

10:30:00

11:20:00

9:00:00

9:10:00

9:20:00

9:30:00

9:50:00

10:00:00

10:10:00

10:20:00

10:40:00

10:50:00

11:00:00

11:10:00
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Postos de Apoio de Percurso

OBSERVAÇÃO: Os postos de Hidratação funcionarão a partir do horário de largada do Pelotão Geral com o
atendimento até no máximo os horários acima, os quais poderão ser alterados de acordo com o andamento da  Prova.

Localização Horário Fechamento

Km 3

Km 6

Km 8

Km 10,3

Km 12

Km 14

Av. Rudge

Av. Ipiranga (após cruzamento com Av. São João)

Praça da República

Viaduto 9 de Julho

Av. Brigadeiro x Rua Santa Madalena

Serviços nos PostosKm

09h25min

09h55min

10h15min

10h40min

10h55min

11h15min

Água Atendimento Médico Banheiro

Av. Pacaembu
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Cadeirantes (Feminino e Masculino) 

Elite A/B (Feminino)

Atletas com Deficiência (Feminino e Masculino)

Cadeirantes com Guia (Feminino e Masculino)

Elite A/B (Masculino) 

Pelotão Premium (Feminino e Masculino) 

Pelotão Geral (Feminino e Masculino) 

Largada a partir das 7h25min em pelotão único.

 
Largada a partir das 7h40min em pelotão único.

DEV = Deficiente Visual / AMP = Amputados de Membros Inferiores / DMAI = Deficiente Andante Membro Inferior / DI = 
Deficientes Intelectuais / DMS = Deficientes Membros Superiores / DAU = Deficientes Auditivos
Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Horários de Largada
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Mapa iIustrativo da Arena de Largada e Chegada
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Mapa de acesso a Largada exclusivo para:
Polícia Militar, Pelotão Premium e Atletas com Deficiência

O acesso à largada será feito somente na

Terão acesso:
-Pelotão Polícia Militar
-Pelotão Premium
-DEV: Deficiente Visual
-AMP: Amputados de Membros Inferiores
-DMAI: Deficiente Andante Membro 
Inferior
-DI: Deficientes Intelectuais
-DMS: Deficientes Membros Superiores
-DAU: Deficientes Auditivos

Rua Frei Caneca
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Mapa de acesso a largada PELOTÃO GERAL

A
la

m
ed

a 
C

as
a 

B
ra

nc
a

1

2
4

2

1

4

ÁREA DE LARGADA

ÁREA DE LARGADA

ÁREA DE LARGADA

ÁREA DE LARGADA

3

MANUAL DO ATLETA ATUALIZADO EM 27/12/2021.


