
 
 
O evento é uma realização da Sinta-se Bem Sports, com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Santa Barbara D´Oeste.  
 
1. REGULAMENTO  
 
A largada da prova será às 08h:30:00, nas dependências do Centro Social Urbano, R. 
Paraguai, 58 - Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara D'Oeste - SP, com qualquer condição 
climática. A concentração para prova começa às 08h.  
Parágrafo único – O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da 
quantidade de inscritos ou por problemas de ordem externa.  
A CORRIDA será disputada de acordo com a idade da criança, que será amplamente 
divulgado nas artes da campanha, ficha de inscrição e regulamento.  
Poderão participar da corrida, crianças de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 
com o Regulamento Oficial da prova.  
A CORRIDA será disputada na categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL FEMININO, 
onde cada criança correrá a distancia de acordo com a idade. E também categoria Família, 
onde uma criança poderá fazer a corrida junto de um adulto responsável, de acordo com idade 
e distâncias previstas para a mesma. 
 
2. INSCRIÇÃO  
 
De acordo com a organização da prova, a idade mínima para crianças para inscreverem e 
participarem da corrida é de 2 (dois) anos.  
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema on-line ou na ficha de inscrição, o responsável pelo participante aceita todos os termos 
do regulamento e assume total responsabilidade pela participação no evento de acordo com o 
TERMO DE RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento.  
A inscrição na prova da CORRIDA é pessoal e intransferível, não podendo qualquer criança ser 
substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder seu número de peito para 
outra criança será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, 
isentando o atendimento e qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, 
seus patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos envolvidos na prova.  
As inscrições somente serão realizadas nos pontos de inscrição divulgados em todos os 
materiais de divulgação; não havendo outros postos de inscrição e custarão 1° LoteR$ 45,00/2° 
Lote R$ 50,00 e 3° Lote R$ 55,00. . 
 
Faixa Etária  Distância  Horário Largadas  
2 e 3 anos  30m  08:30  
4 anos  50m  A SEGUIR 
5 anos  50m  A SEGUIR 
6 anos  100m  A SEGUIR 
7 anos  100m  A SEGUIR 
8 anos  100m  A SEGUIR  
9 anos  200m  A SEGUIR  
10 anos  200m  A SEGUIR  
11 anos  400m  A SEGUIR  
12 anos  
13 anos/Família 
14 anos/Família 
 

400m 
800m 
800m  

A SEGUIR  
A SEGUIR 
A SEGUIR 
 

 
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   

 
As inscrições serão encerradas 10 (dez) dias antes da realização da prova, ou em data anterior 
a esta, caso seja atingido o limite técnico de 500 (quinhentos) participantes.  
A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 
ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade 
técnica e/ou questões estruturais, sem aviso prévio.  
O dinheiro da inscrição não será devolvido, caso o participante desista da prova.  
 
 
 
 
3. Entrega de Kits  
 
A entrega dos kits da Corrida será divulgada posteriormente, em nossos meios de 
comunicação. 
Parágrafo único – As datas de entrega dos kits do evento estão sujeitas a alterações em razão 
da quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa. Caso haja mudança 
de data, as alterações serão amplamente divulgadas pelo site oficial do evento na semana que 
antecede o evento.  
O (a) participante que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará 
impedido de participar da prova e perderá o direito ao kit. Não serão entregues kits de corrida 
no dia do evento e nem após o evento.  
O Kit somente poderá ser retirado pela criança inscrita ou pelo responsável mediante 
apresentação da confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento.  
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. 

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Ao participar da 1ª Corridinha S.Bárbara - Sinta-se bem Sports, o responsável pela criança 
aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, 
assume as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na prova, antes, durante e depois 
da mesma.  
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a 
orientação dos participantes.  
A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento crianças ou equipes 
especialmente convidadas.  
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para: 
contato@sintasebemsports.com.br; ou pelo telefone (19) 98128-1718, para que seja registrada 
e respondida a contento.  
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site 
oficial da corrida. 
As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.  
 
 
 
 
 
Idealização:  
Sinta-se bem Sports e Prefeitura de Bárbara D`Oeste 



 
Organização:  
Sinta-se bem Sports 
 
Patrocinadores:  
 
Apoio:  
Prefeitura Municipal de S.Barbara.  


