
 
Regulamento 

 
A Corridinha Tiradentes 2018 – é uma realização da Polícia Militar do 

Amazonas com a coodenação técnica da Endurance Sports e será regida 
pelas normas deste regulamento. 
Data: 21 de ABRIL de 2018 
HORÁRIO: 16H00 
Local: Pista de Atletismo da Fundação Vila Olímpica de Manaus.  

O Evento terá inscrições abertas ao público em geral, sendo que só 
poderão participar crianças e adolescentes acompanhadas de seus pais 
ou responsáveis, devendo as mesmas, comparecerem no local da prova 
com a antecedência de 30 minutos. 
 
INSCRIÇÕES LIMITADAS (500 Participantes) 
 
DATAS: 05 de Março a 16 de ABRIL de 2018 (OU ATÉ O ENCERRAMENTO 

DAS VAGAS) 
ENDEREÇO ONLINE: www.endurancemanaus.com.br 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais + Taxa site)  

 A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para efeito de 
competição por categoria é a que o atleta terá em 31 de dezembro 
de 2018.  

 As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo previsto, sem 
aviso prévio, caso o limite de 500 atletas seja alcançado, ou 
prorrogadas conforme decisão da organização. 

 
KIT DO ATLETA 

Os 500 atletas inscritos receberão o kit do evento nos dias 19/04/18 quinta-feira 
(14h00 às 20h00) e, 20/04/17 sexta-feira (14h00 às 20h00). Local: A determinar 

A entrega de kits será impreterivelmente feita nesse dia e horários. Não 
haverá entrega de kit de participação nem antes e nem após o dia e horário 
previstos. 

O Kit de participação será composto por: sacola, viseira, camisa oficial do 
evento e número de peito. 

O Kit somente poderá ser retirado pelo responsável da criança inscrita 
mediante apresentação do documento de confirmação de inscrição. 
 
 
 
 



QUADRO CATEGORIAS  
Idades Distâncias 
1 a 4 anos 50 metros 
5 a 6 anos 100 metros 
7 a 8 anos 150 metros 
9 a 10 anos 200 metros 
11 a 12 anos 400 metros 
13 a 15 anos 400 metros 
 
REGRAS GERAIS DO EVENTO 
 

 Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados 
a ter conhecimento deste regulamento. 

 É responsabilidade dos responsáveis pelas crianças participantes 
mantê-las adequadamente hidratadas. A organização distribuirá 
hidratação no percurso. 

 Percurso: as crianças devem permanecer no percurso designado e 
sinalizado pela organização. Pais podem acompanhar os filhos apenas 
na categoria 1 a 2 anos, sendo opcional até 4 anos. 

 Medalhas de Participação serão entregues logo após a conclusão da 
prova às crianças e adolescentes. 

 Mudança de categoria: fica vedada aos atletas a mudança de categoria 
após a inscrição. Considera-se a idade em 31/12/2018. 

 Material: todo o material de uso desportivo pessoal deve ser de 
propriedade do atleta. A organização não fornecerá equipamentos, salvo 
os entregues junto ao kit de atleta. A organização da prova não se 
responsabiliza por qualquer extravio de material pessoal ou prejuízo que 
porventura os atletas venham sofrer durante a participação na prova. 

 Numeração: o número do atleta é pessoal e intransferível e deve ser 
usado à frente do corpo, preferencialmente, na altura do peito. 

 Riscos: o responsável assume, por livre e espontânea vontade, os 
riscos e suas consequências decorrentes da participação da criança na 
prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer 
natureza. Fica a Polícia Militar/AM, bem como quaisquer dos envolvidos 
na organização da prova, isentos de responsabilidade sobre qualquer 
eventualidade com os participantes, antes, durante ou após o evento. 

 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 
comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a 
essas decisões. 

 


