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                 CORRIDA ROTARY KIDS SAÚDE – “SERVIR BRINCANDO”  

A Rotary Kid Saúde, tem por lema “ Servir Brincando” terá sua 5ª edição em 2019, e suas inscrições já estão abertas. 

Visando incentivar a prática de esportes entre as crianças e adolescentes, visa ampliar a base do esporte, proporcionando 

além da competição, atividades de Saúde, Esporte e Lazer. Será realizada no dia 30/11/2019, em Belém no 

MANGUEIRÃO, Rodovia Augusto Montenegro S/N, no horário de 08 ás 12 horas. Poderão se inscrever crianças e 

adolescentes entre 03 a 18 anos, masculino e feminino, inclusive pessoas com deficiências.  

 As provas terão distâncias que variam de 50m a 100m, crescendo de acordo com as idades dos competidores, de forma 

lúdica e agradável. Composta de 6 categorias e suas distâncias são as seguintes:   

                   MASCULINO                                           FEMININO                                             HORÁRIO DE LARGADA  

A1. CATEGORIA 03 E 06 anos - 50 metros    A2. CATEGORIA 03 E 06 anos - 50 metros    A1 e A2: A partir de 08h00  

B1. CATEGORIA 07 E 08 anos - 50 metros    B2. CATEGORIA 07 E 08 anos - 50 metros    B1 e B2: A partir de 08h30  

C1. CATEGORIA 09 E 10 anos - 60 metros    C2. CATEGORIA 09 E 10 anos - 60 metros    C1 e C2: A partir de 09h00  

D1. CATEGORIA 11 E 12 anos - 60 metros    D2. CATEGORIA 11 E 12 anos - 60 metros    D1 e D2: A partir de 09h30  

E1. CATEGORIA 13 e 14 anos - 75 metros     E2. CATEGORIA 13 e 14 anos - 75 metros    E1 e E2: A partir de 10h00 

F1.CATEGORIA 15 a 18 anos - 100 metros    F2. CATEGORIA 15 a 18 anos - 100 metros   F1 e F2: A partir de 10h30  

Os atletas deverão comparecer com uma hora de antecedência ao horário previsto da realização da prova 

 As inscrições estão abertas e poderão ser feitas on-line (as inscrições on-line será acrescido uma taxa de R$ 5,00) até 

o dia 26/11/2019 ou de forma presencial no Conselho Regional de Educação Física – CREF18 até o dia de 28 de novembro 

ou até que o limite de 500 atletas seja atingido. Os interessados devem confirmar presença pelo TICKET AGORA, com 

taxa de R$ 30,00 + Material Escolar,( entregue no CREF18 no dia da entrega do KIT, 28 e 29/11/2019). Que serão doados 

as crianças da comunidade Cruzeirinho, do baixo Acará (Mochilas infantis para meninos de 04 a 10 anos , caneta 

hidrocor de 12 cores, cx de giz de cera pequena com 12 cores, tesoura escolar sem ponta, caderno de desenho 

grande com 96 fl, cx de massinha de modelar com 12 unidades, cx de lápis de cor grande com 12 cores, cx de 

tinta guache com 6 unidades. Nas inscrições por equipe a cada 10 inscrições a equipe terá 1 inscrição grátis (as 

inscrições deverão ser feitas as 10 inscrições ao mesmo tempo. Endereço do Conselho Regional de Educação Física-

CREF18, Av. Generalissimo Deodoro 877, Galeria João e Maria Sala 10, Não haverá inscrição no dia da prova. A entrega 

do kit  será feita nos dias, 28 e 29 de novembro no CREF18-PA/AP.  

ORGANIZAÇÃOTÉCNICA: SANDRA MALCHER ( 989951775)  

RECIBO  

Recebi o valor de R$ 30,00, referente a inscrição do atleta_____________________________________________  

          Belém ____/____/2019  Responsável pela inscrição _____________________________________________  

 

  

NUMERO:  NOME:  

DATA NASC:   IDADE:  SEXO:  CATEGORIA:  

EQUIPE:  

RESPONSAVEL:  RG:  CPF:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  FONE:  CELULAR:  

                                                                                        DECLARAÇÃO  

Declaro, que o atleta está em boas condições físicas e médicas para participar da CORRIDA ROTARY KIDS SAÚDE. 
Isentando os organizadores e patrocinadores da mesma, em seu nome e de seus herdeiros ou sucessores de qualquer 
acidente que venha a sofrer e permito o livre uso do seu nome e fotografia ou outra gravação para finalidades legitimas.  
             Belém ____/____/ 2019                         _______________________________________________  

                                                                                                     PAIS/RESPONSÁVEL/TÉCNICO  

INSCRIÇÃO R$ 30,00      PAGO EM ____/____/2019      responsável pela _________________________________  
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