
 

 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

CORRIDA KIDS CONDOR “PEQUENOS HERÓIS” 2020 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Data da realização: 19/01/2020  
Início Concentração: ás 09h30min;   

Retirada do Kit: dia 18/01/2020 das 10hrs00min até as 16hrs00min CONDOR CRISTO REI, Rua Fioravante Dalla 
Stella, 66 - Cristo Rei, Curitiba - PR, 80050-150. 
Local da largada e chegada: CONDOR CRISTO REI ; 

Endereço: Rua Fioravante Dalla Stella, 66 - Cristo Rei, Curitiba - PR, 80050-150; 
Distâncias: Conforme Categoria. 
Vagas: limitadas 500 atletas 

INSCRIÇÕES 
LOTE PROMOCIONAL 

Prazo limite Valor Opção de kit 

até dia  01/12/19 R$ 35,00  Corrida - Básico 

até dia 01/12/19 R$ 60,00  Corrida - Completo 

 

2º LOTE 
até dia 31/12/19 R$ 45,00  Corrida - Básico 

até dia 31/12/19 R$ 65,00  Corrida - Completo 

 

3º LOTE 
até dia 15/01/20 R$ 50,00  Corrida - Básico 

 
1. kit completo composto (número de peito, camiseta alusiva ao evento, medalha finisher, capa super herói 

e squeeze dobrável, hidratação e frutas após a chegada),  
2. kit básico composto(número de peito, medalha finisher, squeeze dobrável, hidratação e frutas após a 

chegada); 
3. Poderão ser realizadas inscrições nos dias da retirada do kit e no dia da corrida, conforme disponibilidade 

da organização, sendo que no dia da retirada do kit ou mesmo no dia da prova será cobrado R$ 60,00 
(sessenta reais) Kit Básico, independente da Categoria.  
 

 
Condições Especiais para equipes 
Entrar em contato pelo email contato@fartlekeventos.com.br ou whats (41) 99602-0058 
 
Não haverá reembolso nem transferência do valor da inscrição. 
 

 
PREMIAÇÃO 

 
Serão Premiados do 1º ao 3º conforme as categorias abaixo, sendo que com mais de 30 atletas por 
modalidade e sexo serão divididos por baterias, cada bateria será premiada separadamente.  

 
Serão disputadas nas distâncias de 100mts a 600mts nas diversas faixas etárias conforme especificadas abaixo.  
 
A Largada das provas será:  
a) 10h: 00min para a distância de 100 metros   
b) 10H:15min para a distância de 200 metros 
c) 10h:30 min para a distância de 300 metros. 
d) 10h: 45min para a distância de 400 metros. 
e) 11h: 00min para a distância de 500 metros. 
f) 11h: 15min para a distância de 600 metros. 
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IMPORTANTE – Todos os atletas deverão estar no local determinado até 10 (dez) minutos antes da largada.  
Só poderão entrar no local de concentração, para a largada, os atletas devidamente inscritos, portando numeral de 
peito. A área de dispersão estará logo após a linha de chegada dos atletas, que contará com posto de hidratação, 
guarda-volumes, vestiários e locais para entrega de numeral e recebimento de medalhas de participação e de kit 
com fruta. 
 
Categorias e regras de participação: 
Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se num único tipo de prova, conforme as seguintes categorias: 
a) Crianças de 02 à 03 anos (nascidas em 2018/2017) .....100 metros 
b) Crianças de 04 à 05 anos (nascidas em 2016/2015).......200 metros 
c) Crianças de 06 à 07 anos (nascidas em 2014/2013)........300 metros 
d) Crianças de 08 à 09 anos (nascidas em 2012/2011)........400 metros 
e) Crianças de 10 à 11 anos (nascidas em 2010/2009)........500 metros 
f) Crianças de 12 à 13 anos (nascidas em 2008/2007)      ...600 metros  
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. As inscrições se encerram no dia 15 de janeiro de 2020, ou quando se esgotar o limite de inscrições colocadas 
à disposição dos atletas interessados. 

2. A entrega dos "KITs de participação" será realizada um dia antes em local estabelecido pela organização. 

3. A cada participante da corrida, será fornecido um número que deve ser usado visivelmente no peito 
obrigatoriamente, sem rasura ou alterações. 

4. A nenhum dos participantes da corrida será permitido participar sem o número, ato este passível de 
desclassificação. 

5. Os atletas que largarem em local diferente do indicado pela organização, ou fornecerem o número a outro atleta 
serão desclassificados. 

6. O Diretor Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

7. Ao Diretor Médico da Prova reserva-se o direito de retirar da prova o atleta que não estiver em condições de 
saúde adequadas para a prática esportiva. 

8. Não será permitida a divulgação ou propaganda dentro da área de competição, exceto parceiros da organizadora 
e nos equipamentos esportivos utilizados pelos participantes, para uso durante a prova. 

9. Os atletas deverão se manter exclusivamente na pista do percurso e respeitar a orientação dos staffs e 
coordenadores de prova. 

10. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de desclassificação. 

11. Os atletas serão também desclassificados se: ao largarem, colocarem-se em local diferente daquele indicado 
pelos coordenadores de largada; pularem ou entrarem em local sem a numeração correspondente àquele setor de 
largada. 

12. Os troféus deverão ser retirados no dia do evento, não ficando a organização responsável por enviá-lo por 
correio ou em data posterior ao evento. 

13. Eventuais recursos deverão ser encaminhados ao Diretor Geral da Prova até 30 minutos após a divulgação do 
resultado. 



 

 

 

 

14. Todos os atletas concluintes da corrida devidamente inscritos receberão medalha alusiva ao evento. 

15. A Prova poderá ser cancelada em caso condições de climáticas ruins, que coloquem em risco a integridade 
física dos participantes, mas o cancelamento será decretado no local da prova e no dia do evento. 

16. Extravio de material ou prejuízo que porventura o atleta ou atletas venham a sofrer durante o transcorrer do 
evento, não será de responsabilidade dos organizadores e patrocinadores da prova. 

17. Serão oferecidos banheiros, guarda-volumes e estacionamento no local de largada/chegada da prova. A 
organização recomenda que não sejam levados objetos de valor para a prova e isenta-se de responsabilidade 
sobre os mesmos.  

18. O responsável pelo atleta devidamente inscrito declara que seu dependente está em perfeitas condições físicas 
e psíquicas, isentando assim a Organização de todo e qualquer problema de saúde que, por ventura, venha a 
ocorrer antes, durante ou depois do evento. 

19. O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência, não comparecimento, como também 
não poderá ser transferido para outra prova.  

20. Não será entregue kit, premiação ou quaisquer outros benefícios da prova após a realização do evento. 

21. Caso o participante por algum motivo seja hospitalizado, a organização é isenta de quaisquer custos referentes 
à internação entre outros. 

22. A Organização e os patrocinadores não se responsabilizarão por incidentes que ocorrerem com os atletas 
durante a prova, mesmo assim serão tomadas todas as providências quanto à segurança e atendimento médico. 

23. Os casos omissos ao regulamento serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora, que tem a 
decisão final. 

24. A organização se reserva ao direito de qualquer alteração que se faça necessário neste regulamento ou no 
percurso visando melhorias na qualidade da prova em qualquer momento. 

25. Ao participar deste evento, o (a) inscrito(a) cede todos os direitos de utilização de suas imagens para finalidades 
legítimas. 

26. Ao participar deste evento, o (a) inscrito(a) concorda com todo e qualquer procedimento descrito neste 
regulamento. 

 

Em caso de dúvidas entre em contato:  
Fartlek Eventos fone. (41) 99602-0058 "whats"  
email: contato@fartlekeventos.com.br 
 
 
 


