
Regulamento corrida KIDS SUPER 17  

 

 A largada acontecerá na Avenida Cívica, ao lado do Ginásio Municipal Prof. Hugo 

Ramos, Endereço R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 - Vila Mogilar, Mogi das Cruzes 

– SP 

 

 Largada a parir das 17h   

Valor: 50 reais  

As largadas serão feitas por idade  

Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da 

organização, por motivos legais e motivo de força maior. O ATLETA assume que participa deste 

EVENTO por livre e espontânea vontade, conhecendo os riscos, grau de dificuldade, 

ineditismo, opção e formato da competição, percurso, metas e ou obstáculos, local, período e 

condições climáticas em que o mesmo será realizado, isentando de qualquer responsabilidade 

a ORGANIZAÇÃO, PATROCINADORES E REALIZADORES, em meu nome e de meus sucessores.   

  

1. EVENTO ESPORTIVO Art. 1º. A Corrida Kids será realizada no dia 21 de MARÇO de 2020  Art. 

3º. Poderão participar da corrida crianças de ambos os sexos, de 4 a 12 anos, regularmente 

inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova. Art. 4º. A Corrida Kids será disputada 

nas seguintes categorias de distâncias:  Nascidos em 2016 (Idade :4 ANOS )  DISTANCIA DE 50 

MTS 2014 (Idade: 6 anos) Distância 100 m Nascidos em 2012(Idade: 7 anos) Distância 100 m 

Nascidos em 2011 (Idade: 8 anos) Distância 100 m Dente de leite Nascidos em 2010 (Idade: 9 

anos) Distância 200 m Nascidos em 2010 (Idade: 10 anos) Distância 200 m Pré-mirim Nascidos 

em 2009 (Idade: 11 anos) Distância 400 m Nascidos em 2008 (Idade: 12 anos) DISTÂNCIA DE 

400 MTS  Art. 5° Atenção: Os horários estão previstos conforme o número sugerido de 

inscrição e poderão sofrer pequenas alterações.  Art. 6°. As inscrições estarão disponíveis até 

que seja atingido o limite técnico de 50 (cinquenta) participantes.  O preenchimento 

incorreto da data de nascimento acarretará a desclassificação do participante.  A inscrição 

deverá ser preenchida e autorizada pelo (a) responsável.  O número de peito do participante 

é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser substituída por outra, em 

qualquer situação.  Os valores estão sujeitos à alteração no decorrer do período de inscrição; 

Art. 7º. A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, 

elevar ou limitar o número de inscrições e os valores, em função de necessidades, 

disponibilidade técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio; Art. 8º. No ato da 

inscrição, o responsável pelo participante deverá ler o regulamento e o termo de 

responsabilidade da prova, constante no site do evento, não podendo alegar falta de 

conhecimento dos mesmos. Art. 9º. A inscrição é pessoal e intransferível. Art. 10º Não serão 

entregues kits após o evento.  

     

 

Art. 11º. O kit de corrida será composto por uma camiseta, número de peito, alfinetes e 

brindes de patrocinadores. O kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança 



inscrita mediante apresentação do protocolo de inscrição e/ou RG (caso possua). Art. 12º. A 

retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação de autorização 

especifica para este fim e cópia de documento de identificação do inscrito. 2. PARTICIPAÇÃO 

Art. 13º. Os responsáveis deverão estar com as crianças participantes no local de largada, com 

pelo menos 15 minutos de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. Art. 14º. A 

participação das crianças na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 

terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por 

escrito da organização da prova. Art. 15º. No ato da inscrição, ao concordar com o 

regulamento assinalando a opção apresentada no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o 

responsável da criança aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o "Termo de 

responsabilidade" no site do evento.  3. PREMIAÇÃO Art. 16º. Todas as crianças que cruzarem 

a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos, receberão medalhas 

de "finisher";  Art. 17º. Não haverá premiação em dinheiro;  Art. 18º. Não serão entregues 

medalhas e brindes para as crianças que mesmo inscritas, não participarem da prova.  Art. 19º. 

Não haverá premiação para categoria por faixa etária.  Art. 20º. As dúvidas ou omissões deste 

regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora de forma soberana, não cabendo 

recurso a estas decisões.  

 


