
REGULAMENTO 
1ª São Silvestrinha - Uberlândia MG 

 

1- OBJETIVO 
 

Incentivar a prática esportiva dos moradores de Uberlândia e região, 
promovendo qualidade de vida e saúde. Ao mesmo passo, homenagear a 
maior corrida de rua do Brasil e uma das maiores do mundo (São 
Silvestre). 

 
2- DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EVENTO 

 
Data: Dia 31 de Dezembro de 2021 
Local: Rua Braga, S/N Bairro Buriti - Uberlândia MG 
Concentração 6:00hs  
Largada da Corrida às 6:30hs 
 

3- DISTANCIA: 

10 (dez) quilômetros 
 

4- PARTICIPANTES: 
 

São responsáveis pela proteção pessoal contra Covid 19, sendo necessário o uso de 
máscara antes da largada e após o término do percurso e recuperação da parte 
cardiorrespiratória. 

 
Devem ter 18 anos completos ou declaração dos pais para participar do evento. 
Ao se inscreverem, os participantes declaram estar gozando de boa saúde e aptos 
para participarem da prova, isentando a organização de responsabilidades por 
quaisquer problemas de saúde que eventualmente ocorram durante a realização do 
evento. 

 
5- HIDRATAÇÃO: 

 
Haverá 03(três) pontos de hidratação durante o trajeto, e 01(hum) ao final do 
percurso. 

 
6- PERCURSO 

 
> Largada e Chegada na Rua Braga SN - Bairro Buriti - Uberlândia MG.. 
> Será marcado com SETAS nas RUAS em todo o PERCURSO. 

 
7- INSCRIÇÕES, VALOR E ENTREGA DO KIT ATLETA: 

 
> Site do (https://timeaction.com.br/) até o dia 27 de Dezembro, ou dia 29 de 
Dezembro por PIX. (Se o pagamento não cair no sistema da TIME ACTION até 
a data do evento precisa apresentar o comprovante do pagamento no dia do 
evento. 
> R$ 45,00 no site da Time Action 
Entrega dos CHIPS de cronometragem e camisetas no dia 30 de dezembro a partir 
das 15:00hs até 19hs no local do evento. Para aqueles que não conseguirem retirar 
no dia 30, haverá entrega no dia 31 de dezembro no mesmo local a partir de 5h45.



8- CRONOMETRAGEM 
 

> Será realizada pela empresa Time Action. 
 

9- MEDALHAS E CAMISETAS: 
 

> Medalhas para todos os inscritos e confirmados no evento. 
> Camisetas para os 100 primeiros inscritos e confirmados no evento. 

 
 

10- PREMIAÇÃO 
 

Masculino e Feminino Geral: 
 
> Troféu para os 05 (cinco) primeiros colocados no gênero masculino e feminino 
> Medalha de participação para todos que concluírem o percurso de 10Km 
(confirmado pelo Strava). 

 

11- SEGURANCA 
 

> É obrigatório o uso de máscara e seguir os cuidados necessários para segurança 
contra covid19. 

 
> Locais de comum acesso terão álcool em gel para assepsia das mãos. 

 
> Por se tratar de vias públicas, pedimos atenção redobrada ao atravessar avenidas e 
ruas durante todo percurso. Mantenha-se sempre atento ao tráfego de automóveis e 
motos no trajeto. 

 
 


