
1º Todos os inscritos se apresentarão à coordena-
ção do evento 30 minutos antes do inicio da prova 
para serem identificados em suas baterias;

INSCRIÇÃO
2º Só será permitido a inscrição de garçons, garço-
nete, (Garçom Sênior) barmam (barwoman), mai-
tres, Atendentes (masculino e feminino) em Hoteis, 
bares, restaurante e similares, ou seja,  membros 
da categoria dentre da base territorial deste sin-
dicato (Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, 
Navegantes, Penha, Balneário de Piçarras e Barra 
Velha);
3º No ato da inscrição, o candidato (a) deverá 
apresentar documento que comprovem o exercí-
cio da profissão, bem como deverá possuir ficha 
de cadastro ao SECHOBAR-BC;

MATERIAL NECESSÁRIO
4º Os competidores deverão estar munidos de uma 
bandeja. Trajadas com uniforme da empresa  ou 
vestindo calça preta, sapato preto, camisa branca 
característicos de garçons. (não será permitido o 
uso de tênis);
§ PRIMEIRO – As garçonetes poderão utilizar 
sapa-tênis ou tênis se autorizado pela comissão 
organizadora.   
§ SEGUNDO – Confirmada a realização do evento 
na areia da praia, será facultada a utilização de 
tênis para todos os participantes. 

FORMULA DE DISPUTA
5º O trajeto da corrida será de 180 metros;
6º A corrida será realizada em baterias (masculi-
na, feminina e sênior) de acordo com o número de 
Inscrições, classificando os 3 (três) primeiros colo-
cados de cada bateria, para as posteriores, a 
exceção da bateria final;
I  - Bateria de apresentação; II  - Baterias de clas-
sificação (compostas de 8 a 10 competidores); III 
– Baterias Classificatórias. IV – Bateria Final. 
Caberá a comissão organizadora alterar e/ou 
definir local, data, horário, número de participan-
tes por bateria, classificação ou desclassificação 
de competidores. 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
E PARTICIPAÇÃO
7º Todos(as) os(as) concorrentes correrão o percur-
so equilibrando em uma  mão uma bandeja com 
uma garrafa e a outra mão nas costas;
8º Durante o percurso só será permitido o equilí-
brio da bandeja com uma das mãos, sendo que o 
competidor deverá ter a outra mão envolvida em 
polvilho, para efeito de fiscalização. Caso consta-
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ta a utilização das duas mãos para o equilíbrio da 
bandeja ou garrafa o participante será desclassi-
ficado;
9º O concorrente que deixar cair os produtos 
durante a corrida será eliminado da competição;
10º O competidor que após analise da comissão 
organizadora, não possuir cadastro no Sechobar-
BC ou não ser membro da categoria será desclas-
sificado;
11º O competidor que não estiver em dia com as 
mensalidades sindicais será desclassificado; 
12º O competidor que for flagrado cometendo 
agressão verbal e/ou física contra qualquer pes-
soa, salvo em legitima defesa, própria ou de 
outrem, será desclassificado;

DOS VENCEDORES 
13º É vetado a participação de atletas profissio-
nais e dos VENCEDORES e VENCEDORAS dos últi-
mos 08(oito) anos anteriores a esta edição;
§ único – Caso constatada a inscrição dos 
VENCEDORES ou VENCEDORAS supramenciona-
dos serão automaticamente desclassificados. 
OBS: Este capítulo tem como finalidade dar opor-
tunidade aos demais membros da categoria de 
ganharem o prêmio máximo na 21ª CORRIDA DE 
GARÇONS E GARÇONETES DO SECHOBAR/2017.

PREMIAÇÃO
14º Serão premiados os 3 (três) primeiros coloca-
dos na última bateria final, tanto no gênero mas-
culino quanto no feminino; 
15º A entrega dos prêmios será realizada de acor-
do com a programação do evento com a identifi-
cação dos vencedores na condição de cadastrado 
na entidade sindical profissional;
16º Ao assinar a ficha de inscrição na 19ª Corrida 
de Garçons e Garçonetes do SECHOBAR/2017. 
Os participantes declaram automaticamente esta-
rem cientes do conteúdo e concordarem com este 
regulamento.  
17º O competidor ou competidora que chegar em 
1º lugar, estará automaticamente impedido de 
participar das próximas edições da corrida de 
garçons e garçonetes. Esta medida tem o objetivo 
de incentivar, dar oportunidade de vitória aos 
demais competidores e preservar a imagem de 
Campeão. 
18º A Comissão Organizadora tem autonomia 
para alterar qualquer cláusula deste regulamen-
to, dentro da razoabilidade.   
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA.


