
REGULAMENTO 
 
A terceira edição da MARATONA KIDS- CORRIDA ECOLÓGICA será realizada dia 03 de 
Junho de 2018, na Pista de Atletismo da Fundação Vila Olímpica. Além da corrida, teremos 
várias atividades e brincadeiras com distribuição de mudas de plantas. 
 
Data: 03 de Junho de 2018 
Local: Pista de Atletismo da Fundação Vila Olímpica. 
Hora: 16h. 
 
Os atletas disputarão baterias que terão distância variadas de acordo com à idade, segue uma 
relação das distâncias a serem percorridas pelas crianças. 
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 - 300 metros  
13 a 15 anos - 400 metros  
 
O evento terá início às 16h. 
Haverá uma credencial para os pais para acesso à área de concentração, somente para os 
pais de crianças até seis anos ( e preferível que o pai não permaneça na área de concentração 
para evitar dispersão e colaborar para o andamento do evento) em caso excepcionais cabe ao 
responsável solicitar a credencial.  
 
Todos que tiverem acesso à pista, crianças ou responsável, deverão calçar tênis, não será 
permitido o acesso em nenhuma hipótese de qualquer pessoa com calçado que não seja tênis. 
 
Às 16h terá início a concentração dos atletas. As baterias da corrida serão iniciadas às 17h. 
 
As inscrições terão custo de R$50,00 mais taxa do site. 
 
As inscrições serão feita pelo site www.ticketagora.com.br 
 
Não há classificação formal. 
 
Às 16h30 o locutor fará a chamada das diversas idades na área de concentração. 
 
Até seis anos será permitido a entrada dos pais na área de competição ( não pista) o 
acompanhante deverá está usando tênis. 
 
Não será permitido a nenhum atleta participar de sapatilha por questões de segurança para 
os demais atletas. 
 
Cada criança deverá ficar atrás das suas placas com sua idade. 
 
Haverá um monitor que levará as crianças após a entrega das medalhas, que acontecerá logo 
após ao término de cada bateria.  
 
Teremos equipe de enfermeiros para qualquer eventualidade. 
 
Os pais devem procurar manter um clima de cordialidade e respeito. As provas devem ser 
encaradas pelos pais como um evento esportivo. Como parte de aprendizado dos filhos.As 
crianças encaram as provas como disputa, o que faz parte de seu aprendizado. 
 
A corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe 
coloque em risco a integridade física dos participantes. 
 
* Inscrição Limitadas ( 500 participantes) 
Data: 03 de maio a 31 de maio (ou até o encerramento das vagas). 
 

http://www.ticketagora.com.br/


Endereço online: www.ticketagora.com.br 
 
*Retirada do kit: Lojas Whises, localizado no Manauara Shopping- Avenida Mário Ypiranga, 
1300- Adrianópolis, Manaus - Am, 69057- 002. 
Os atletas inscritos receberão o kit do evento dias 01 e 02 de Junho ( 10h00 as 22h00). 
 
A entrega dos kits será impreterivelmente feita nesse dia e horário, não haverá entrega de kit 
de participação nem antes e nem após os dias e horários previstos. 
 
O kit Atleta será composto por camisa, sacola, medalha, numeração de peito, toalha e 
achocolatado. 
 
O kit só poderá ser retirado pelo responsável da criança mediante apresentação do documento 
e da confirmação de inscrição. 
 
(As camisas dos kits serão entregues de acordo com a disponibilidade da grade no ato da 
retirada dos kits). 
 
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. 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 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. 

 

http://www.ticketagora.com.br/

