1ª CORRIDA KIDS PANORAMICO PARQUE CLUBE
REGULAMENTO
INSCRIÇÕES DISPONIVEL ATÉ O DIA 01/07/2022 Ou até completar limite maximo de atletas.
O Evento será realizado no dia 10 de Julho de 2022, no PANORAMICO PARQUE CLUBE (Estr.
Pinhais p/ Graciosa, 2370 ‐ Jardim Karla, Pinhais ‐ PR), com o organização da Amigos da
Corrida Eventos Esportivos, com o objetivo de incentivar a atividade física desde a infância.
Horário de largada:
Início às 9h00 (poderão ocorrer pequenos atrasos nas largadas das categorias por se tratar
de evento infantil).
Crianças de 2 a 3 anos: 11:00hs
Crianças de 4 a 5 anos: 10:50hs
Crianças de 6 a 7 anos:10:30hs
Crianças de 8 a 9 anos:10:10hs
Crianças de 10 a 11 anos: 09:50hs
Crianças de 12 a 13 anos: 09:30hs
Crianças de 14 a 15 anos: 09:00hs

Srs. Pais: Por favor, leiam atentamente o Regulamento do evento.
A corrida terá um percurso de 50m a 600m e será dividida de acordo com a faixa etária
(idade completa em 31/12/2022), conforme descrito abaixo:
Crianças de 2 a 3 anos (nascida 2020 / 2019): 50m
Crianças de 4 a 5 anos (nascida 2018 / 2017): 100
Crianças de 6 a 7 anos (nascida 2016 / 2015): 200m
Crianças de 8 a 9 anos (nascida 2014 / 2013): 300m
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Crianças de 10 a 11 anos (nascida 2012 / 2011): 400m
Crianças de 12 a 13 anos (nascida 2010 / 2009): 500m
Crianças de 14 a 15 anos (nascida 2008 / 2007): 600m

IMPORTANTE
A CORRIDA INICIARÁ IMPRETERIVELMENTE ÀS 9h00.
IMPORTANTE: Todos os atletas deverão estar no local determinado até 20 (vinte) minutos
antes da largada. Só poderão entrar no local de concentração para a largada os atletas
devidamente inscritos, portando numeral de peito.
ATENÇÃO: Somente na categoria de 2 a 3 anos os pais ou responsáveis poderão acessar a
área de largada e acompanhar as crianças no percurso. Para as demais modalidades
disponibilizaremos monitores para acompanhamento.
Será desclassificada a criança que for carregada no colo e/ou puxada pelo pai ou
responsável.
A corrida é para as crianças e, mesmo que não consigam correr, deverão cruzar a linha de
chegada andando. Cabe aos pais e/ou responsáveis apoiar e incentivar para que completem
o circuito.
Kit do Atleta:
Neste evento estamos disponibilizando para escolha duas formas de inscrição, sendo elas:
Inscrição com Kit Completo: valor de R$ 75,00 + Taxa do site (Número de peito + 01 Camiseta
do Evento + 01 Viseira Personalizada + 01 Sacochila + 01 Kit Pós‐prova + 1 Medalha de
conclusão).
Inscrição com Kit Básico: valor de R$ 55,00 + taxa do site (Número de peito + Kit Pós‐prova +
1 Medalha de conclusão).
IMAGEM ILUSTRATIVA KIT COMPLETO.
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Os tamanhos das camisetas deverão ser solicitados seguindo a tabela abaixo:
TAMANHO ‐ LARGURA X ALTURA
2 ‐ 0,31cm x 0,41cm
4 ‐ 0,33cm x 0,44cm
6 ‐ 0,35cm x 0,47cm
8 ‐ 0,38cm x 0,50cm
10 ‐ 0,41cm x 0,53cm
12 ‐ 0,43cm x 0,56cm
14 ‐ 0,45cm x 0,59cm
16 ‐ 0,48cm x 0,62cm
** Não haverá troca de tamanhos no dia de entrega dos kits, portanto observe atentamente
o tamanho escolhido antes de finalizar a inscrição.

** Aceitaremos inscrições com kit completo até 10/06/2022, podendo encerrar antes do
prazo estabelecido.
Retirada do Kit:
RETIRADA DE KITS
DIA 08/07/2022 – DAS 17h ÀS 20h
DIA 09/07/2022 – DAS 10h ÀS 18h
LOCAL: A SER DEFINIDO

Será informado via e‐mail do responsável que efetuou a inscrição e nas redes socias
@amigosdacorridacwb.

Importante: O número recebido pelo atleta após a inscrição será o comprovante de que o
atleta é participante da corrida. Sendo assim, para validar o tempo na chegada, o corredor
deverá estar com seu número fixado na altura do peito.
Inscrições:
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A organização poderá a qualquer tempo suspender ou limitar o número de adesões em
função de necessidades organizacionais, técnicas ou estruturais, sem prévio aviso.

O prazo limite para inscrição será dia 01/07/2022, podendo encerrar antes.
As inscrições deverão ser efetuadas única e exclusivamente no site, exceto para equipes, que
podem solicitar planilha de inscrição via email.
O responsável pelo atleta assume ao efetuar a inscrição, assume que leu todas as regras do
evento e está de acordo.

Regras gerais do evento:

‐ Ao participar deste evento, o atleta inscrito, bem como seu responsável, cede todos os
direitos de utilização de sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com direitos a televisão, rádio ou qualquer outro tipo de transmissão.
‐ O atleta, bem como seu responsável, assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos, aceita totalmente este regulamento, assume as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou
provenientes da sua participação antes ou depois do evento.
‐ A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e contará com a presença
de monitores para a orientação dos participantes.
‐ O evento acontecerá em qualquer previsão climática, portando não será adiado para outra
data.
‐ Não haverá, em nenhuma hipótese, reembolso por parte da organização, nem de seus
patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos ou
acessórios utilizados pelos atletas, tampouco por qualquer extravio de materiais ou prejuízo
que porventura os atletas venham a sofrer durante a sua participação no evento.
‐ A organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não se
responsabiliza por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, a terceiros ou
outros participantes, sendo esses de sua única e exclusiva responsabilidade.
‐ Todo responsável do atleta tem a obrigação de preencher corretamente, a ficha de
inscrição.
‐ O atleta, bem como seu responsável, assume que participa do evento por livre e
espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os organizadores,
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patrocinadores, apoiadores e realizadores, em seu nome e de seus sucessores.

‐ Ao se inscrever na prova, o atleta, bem como seu responsável, o faz de forma pessoal e
intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem
como reembolso do valor da taxa de adesão.

‐ O atleta, bem como seu responsável, disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores,
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou
qualquer outro fornecido) informativos, mala‐direta ou qualquer outro tipo de
correspondência.

‐ As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora
e/ou pelos organizadores ou diretores de prova de forma soberana, não cabendo recurso a
estas decisões.

‐ É proibido que os participantes tragam crianças não inscritas para participar do evento,
bem como será proibido o acesso a participantes portando patins ou outros equipamentos
de locomoção (que não o tênis) para a conclusão da prova.

‐ Durante a prova os participantes poderão pedir auxílio nos postos de água e aos fiscais que
estarão distribuídos pelo percurso.

Observações importantes a todos os inscritos:

‐ Os organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste
ergométrico a todos os participantes, tanto das corridas quanto da caminhada. Não corra
riscos desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante.

‐ A participação do atleta no evento é individual.

‐ O responsável pelo atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
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atlética e que treinou adequadamente para a prova.

‐ A direção técnica da prova reserva‐se ao direito de incluir no evento, atletas especialmente
convidados.

‐ Haverá serviço de apoio médico, para qualquer tipo de emergência, conforme as normas
de organização de corridas de rua.

Premiação:

‐ Todas as crianças inscritas receberão medalha de participação.

‐ TROFÉUS aos 3 primeiros lugares do geral masculino e feminino de cada categoria.

‐ A premiação acontecerá imediatamente após a conclusão de cada categoria.

‐ Toda largada/chegada de todas as categorias será filmada para fim de esclarecer qualquer
dúvida referente à classificação.

Considerações gerais:

‐ Todo atleta que completar a prova receberá uma medalha de participação.

‐ Todos os atletas que chegarem entre os 3 primeiros colocados, serão encaminhados pelos
monitores de pista, imediatamente à área de premiação e pódio para a entrega dos prêmios.

‐ A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação especial, bem como,
a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar este regulamento
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total ou parcialmente.

‐ A Organização disponibiliza o e‐mail abaixo para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao
evento: marketing_ciclistascorredores@hotmail.com.br ou página no facebook:
@amigosdacorridacwb
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