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Transmissão Organização TécnicaRealização Supervisão Apoio Especial



O atleta participante deste evento declara que:
Na realização da inscrição e preenchimento do cadastro para participação do EVENTO e serviços complementares (Serviços complementares são os demais eventos que ocorrem a partir do dia 27 de dezembro, objetivando a realização da corrida dia 31, tais como EXPO,
Entrega de Kits, Congresso Técnico, Palestras, entre outros.), o ATLETA declara expressamente que está de acordo com os termos do presente Regulamento e suas regras e 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:
1. 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,
TICKET SPORTS 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;
2. Autorizo a FCL, TICKET SPORTS e YESCOM utilizarem meus dados pessoais, para finalidade compatível com o EVENTO - 97ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE, nos termos da Lei 13.709/2018 e conforme item ‘11’ deste regulamento;
3. 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, YESCOM e TICKET SPORTS, 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, inscrições, 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, @ticketsports;
4. Participo da 97ª 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;
5. 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 contra o COVID-19 com no mínimo 2 doses 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;
6. 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;
7. Estou ciente de que em caso de necessidade de atendimento médico durante o EVENTO 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;
8. Aceito todas as normas e procedimentos técnicos de segurança com o objetivo de prevenção à transmissão da COVID-19 (Coronavírus) 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 e serviços
complementares;
9. Sou integralmente responsável por quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por mim causados durante a minha participação neste EVENTO e serviços complementares;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do EVENTO, incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de visibilidade na Prova 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, ATLETAS e/ou das pessoas presentes, inclusive público, estando ciente de que poderá ser solicitada a minha retirada da Prova pela YESCOM ou autoridades das áreas acima descritas;
15. 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, entrega de kits, percurso e também locais sem autorização por escrito da YESCOM, podendo ser retirado em qualquer tempo;
16. Independentemente de estar presente ou não no ato do preenchimento do meu cadastro, bem como da retirada de meu kit de participação - 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; 
17. 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 de Participação e o tamanho da camiseta (quando essas opções estiverem disponíveis no processo de inscrição, obedecendo aos critérios do item 2 
deste regulamento); 
18. Estou ciente de que a retirada de kit deverá ser realizada preferencialmente por mim ou que um terceiro poderá retirar meu Kit 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);
19. Estou ciente de que as cópias dos documentos acima ficarão retidas como comprovantes da entrega do kit a procurador devidamente constituído por mim;
20. 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 
no local da retirada;
21. Declaro que ao me inscrever no EVENTO e serviços complementares e realizar o pagamento através do boleto bancário, cartão de crédito, PIC PAY ou PIX, as fontes dos recursos utilizados para realizar esse pagamento são oriundas de meios legais e lícitos;
22. Irei cadastrar na minha lista de domínios confiáveis de internet os domínios @yescom, @saosilvestre e os e-mails faleconosco@saosilvestre.com.br, faleconosco@yescom.com.br, informativo-yescom@yescom.com.br e @ticketsports para poder receber qualquer tipo de informação 
referente ao EVENTO ou eventos e serviços complementares, por e-mail;
23. Declaro que estando inscrito oficialmente no EVENTO e serviços complementares, não cederei de nenhuma espécie ou modalidade, o meu ‘Número de Peito’ 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 FCL por esse período;
23. Só usarei o desconto de 50% (cinquenta por cento), concedido em atenção ao Estatuto do Idoso, 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’ a outro ATLETA, autorizo a TICKET SPORTS 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 FCL por esse período;
24. Estou ciente de que se a YESCOM e/ou FCL receber alguma denúncia que eu tenha cedido meu ‘Número de Peito’ a outro ATLETA, a YESCOM e a FCL estarão devidamente autorizadas por mim a realizar a minha desclassificação, bem como do referido usuário usurpador do número, 
sendo considerada a situação como efetivada fraude;
25. Estou ciente de que 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 tratam-se 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; 
26. 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 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;
27. Estou ciente de que a Prova 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”);
28. Estou ciente que a YESCOM se reserva o direito de criar sistemas de triagem ao público para acesso às áreas do EVENTO, 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;
29. 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;
30. 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 25 de dezembro de 2022 e de 30 de dezembro de 2022 à 02 de janeiro de 2023.Quanto a dúvidas relativas ao processo de inscrição, que envolvem questões referentes a logins, cadastro, confirmação de pagamento, reembolso 
(item ‘2.4.d’) deverão ser direcionados ao sac@ticketsports.com.brJá, 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 25 de dezembro de 2022 e de 30 
de dezembro de 2022 à 02 de janeiro de 2023.
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Dicas de Comportamento e Saúde*
Orientações do Dr. Alexandre Augusto Ferreira - especialista em Ortopedia - CRM 77146

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 frequentes 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 está 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 é 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, as regiões 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 além 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, além disso acompanhando os atletas 
no circuito temos equipes de médicos e socorristas em motos.
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Mapa do Percurso e Percurso Detalhado

Largada - Av.  Paulista  x Rua Augusta (F)
Av. Dr. Arnaldo (F)
Rua Major Natanael (CF)
Rua Desembargador Paulo Passaláqua (F)
Av. Pacaembu (CF) 
Av. Pacaembu (F)
Av. Dr. Abraão Ribeiro (F)
Viaduto Pacaembu (F)
Av. Dr. Abraão Ribeiro (F)
Rua Norma Pieruccini Giannotti (F)
Av. Rudge (F)
Viaduto Engenheiro Orlando Murgel (F)
Av. Rio Branco (F)
Av. Ipiranga (F)
Av. São João (F)
Rua Barão de Limeira (F)
Av. Duque de Caxias (CF)
Rua Rego Freitas (CF)
Rua Marquês de Itu (CF)
Rua Bento Freitas (CF)
Largo do Arouche (F)
Av. Vieira de Carvalho (F)
Praça da República (F)
Av. Ipiranga (CF)
Av. São João (CF)
Largo Paissandu (F)
Rua Conselheiro Crispiniano (CF)
Praça Ramos de Azevedo (CF)
Rua Coronel Xavier de Toledo (CF)
Viaduto Nove de Julho (F)
Rua Maria Paula (F)
Av. Brigadeiro Luís Antônio (F)
Av. Paulista sentido Consolação (F)
Chegada - Av. Paulista, 900 (F)

F - Fluxo  |  CF - Contrafluxo
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Pace Chart

RÍTMOS DOS LÍDERES E FECHAMENTO DA PROVA

Cadeirantes Elite MascElite Fem

PACE CHART 97ª SÃO SILVESTRE 2022

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 x Rua Augusta (F) 

Rua Major Natanael (CF)

Rua Desembargador Paulo Passaláqua (CF)

Av. Pacaembu - (CF)

Av. Pacaembu x Av. Mário de Andrade (F)

Rua Norma Pieruccini Giannotti (F)

Viaduto Engenheiro Orlando Murgel (F)

Av. Rio Branco x Rua Helvétia (F)

Av. Ipiranga x Av. São João (F)

Av. Duque de Caxias (CF)

Av. Vieira de Carvalho (F)

Largo do Paissandú (F)

Viaduto Nove de Julho (F)

Av. Brigadeiro Luís Antônio x Praça Pérola Byington (F)

Av. Brigadeiro Luís Antônio x Viaduto Treze de Maio (F)

Av. Paulista, nº 900 (F)

7:25:00

7:27:50

7:30:40

7:33:40

7:36:40

7:39:40

7:42:40

7:45:40

7:48:40

7:51:40

7:55:00

7:58:20

8:01:40

8:05:20

8:09:00

8:12:40

7:40:00

7:43:05

7:46:10

7:49:30

7:52:50

7:56:05

7:59:20

8:02:35

8:05:50

8:09:05

8:12:20

8:15:35

8:19:05

8:22:35

8:26:05

8:29:35

8:05:00

8:07:50

8:10:40

8:13:30

8:16:20

8:19:15

8:22:08

8:25:01

8:27:54

8:30:47

8:33:40

8:36:38

8:39:36

8:42:34

8:45:32

8:48:27

Passagem Último

8:50:00

9:00:00

9:10:00

9:20:00

9:30:00

9:40:00

9:50:00

10:00:00

10:10:00

10:20:00

10:30:00

10:40:00

10:50:00

11:00:00

11:10:00

11:20:00
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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.

Água Atendimento Médico Banheiro

Localização Horário Abertura

Km 3,2

Km 5,8

Km 8,2

Km 10,6

Km 12,1

Km 14,2

Av. Rudge

Av. São João

Praça da República

Viaduto Nove de Julho

Av. Brigadeiro Luis Antonio

Serviços nos PostosKm

07h31min

07h39min

07h46min

07h53min

07h58min

08h06min

Av. Pacaembu

Horário Fechamento

09h19min

09h38min

10h01min

10h25min

10h40min

11h00min
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Cadeirantes (Feminino e Masculino) 
Largada a partir das 7h25min em pelotão único.

Elite A/B (Feminino) 
Largada a partir das 7h40min em pelotão único.

Atletas com Deficiência (Feminino e Masculino)
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.

Cadeirantes com Guia (Feminino e Masculino)
Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Elite A/B (Masculino) 
Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Pelotão Premium (Feminino e Masculino) 
Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

Pelotão Geral (Feminino e Masculino) 
Largada a partir das 8h05min em pelotão único.

*O tempo máximo previsto de largada será de 40 minutos a partir da largada do Pelotão Geral. Após esse tempo previsto o sistema de 
cronometragem será desligado e os portões de acesso dos setores serão fechados e desativados. Poderá a organização a seu critério 
postergar o tempo por questões técnicas e de mobilidade.

A Prova para todos os pelotões tem tempo líquido de duração de 02h30min (duas horas e trinta minutos), acrescentando mais 40min 
(quarenta minutos) de tempo máximo de largada a partir do Pelotão Geral, totalizando 03h10min (três horas e dez minutos) no máximo. Isto 
é, de 8h05min (oito horas e cinco minutos) às 11h15min,(onze horas e quinze minutos), sendo a área da linha de CHEGADA e seus 
equipamentos/serviços desligados/desativados após este período a critério da organização.

Horários de Largada

MANUAL DO ATLETA ATUALIZADO EM 26/12/2022.



Mapa de acesso a largada

As vias de acesso a largada serão:

ELITE A/B
Rua Augusta

PREMIUM        PCD       PM     GCM
Rua Frei Caneca

SETOR 1 LARANJA
Alameda Ministro Rocha Azevedo

SETOR 2 BRANCO
Rua Peixoto Gomide

SETOR 3  LILÁS
Alameda Casa Branca

O horário de acesso aos setores de
largada será das 5:00h às 8:00h*

*Horários sujeitos à alteração.
Verifique periodicamente o regulamento.

MANUAL DO ATLETA ATUALIZADO EM 26/12/2022.


