
  
 
O Evento será realizado no dia 19 de Agosto de 2018, em frente ao Shopping 
Jardim das Américas, com o apoio da Amigos da Corrida Eventos Esportivos, 
com o objetivo de incentivar a atividade física desde a infância.  
 
Local do evento: Shopping Jardim das Américas, Av. Nossa Senhora de 
Lourdes, 63, Jardim das Américas. 
 
NÚMEROS LIMITADOS A 400 CRIANÇAS, PODENDO SE ENCERRAR 
ANTES DO PRAZO DETERMINADO! 
 

Percurso e horários de largada: 
 
Início às 10h30 
 
A corrida terá um percurso de 080m a 600m e será dividida de acordo com a 
faixa etária, conforme descrito abaixo: 
 
a) 10h30 - Crianças de 2 a 3 anos: 080m 

b) 10h50 - Crianças de 4 a 5 anos: 150m 
c) 11h10 - Crianças de 6 a 7 anos: 300 
d) 11h30 - Crianças de 8 a 9 anos: 400m 
e) 11h50 - Crianças de 10 a 11 anos: 500m 
f)   12h05 – Crianças de 12 anos       :600m 
 

* Poderão ocorrer pequenos atrasos nas largadas por se tratar de evento 
infantil. 
 



IMPORTANTE: Todos os atletas deverão estar no local determinado até 10 
(dez) 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 acompanhar.  
 
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: 
 
1) Inscrição com kit básico: valor de R$ 30,00 + tx. (Número de peito + kit pós-
prova). 
2) Inscrição com kit completo: valor de R$ 45,00 + tx. (Número de peito + 1 
camiseta do evento + 1 garrafinha  personalizada + 01 lancheira personalizada 
+ kit pos prova…….. 
 

Site de inscrições: www.ticketagora.com.br 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Os tamanhos deverão ser 
solicitados seguindo a tabela abaixo: 
 

 
 



 

** Não haverá troca de tamanhos no dia de entrega dos kits, portanto observe 
atentamente o tamanho escolhido.  
 
** Estaremos aceitando inscrições com kit completo até 01/08/2018, podendo o 
mesmo encerrar antes do prazo estabelecido (limitado a 400 vagas). 
 
 

Retirada do Kit 
 
Será informado em breve na página 
https://www.facebook.com/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: 
 
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 10/08/2018, podendo encerrar antes! 
As inscrições deverão ser efetuadas única e exclusivamente no site 
www.ticketagora.com.br, mediante preenchimento de cadastro. 
 
O responsável pelo atleta deverá entregar assinado no momento da retirada do 
Kit, o Termo de Responsabilidade. 

 
Regras gerais do evento: 
 
- Ao participar deste evento, o atleta inscrito, bem como o 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 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. 

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


 
- 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 por ventura os atletas venham a sofrer 
durante a sua participação no evento. 
 
- A organização do evento, bem como seus patrocinadores e apoiadores, não 
se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no 
evento, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de sua única e 
exclusiva responsabilidade. 
 

- Todo atleta tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar a 
organização a ficha de inscrição e o termo de responsabilidade devidamente 
preenchido e assinado pelo seu responsável. 
 
- O atleta assume que participa do evento por livre e espontânea vontade, 
isentando de qualquer responsabilidade os organizadores, patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, em seu nome e de seus sucessores. 
 
- Ao se inscrever na prova, o atleta 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 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. 
 
- Podem participar atletas de ambos os sexos, nascidos de 2004 até 2015, 
devidamente acompanhado do TERMO DE RESPONSABILIDADE preenchido 
e assinado pelo pai e/ou responsável. 



 
- A participação do atleta no evento é individual. 
 
- O responsável pelo atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde 
e capacidade 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. 
 

Considerações gerais:  
 

Todo atleta que completar a prova receberá uma medalha de participação. 
Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para a premiação deverão 
encaminhar-se 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 total ou parcialmente. 
 

Premiação: 
 
Todas as crianças inscritas receberão medalha de participação. 
 
TROFÉUS aos 3 primeiros lugares do geral masculino e feminino de cada 
categoria. 
 
A classificação dos atletas na prova será definida conforme sua colocação 
(tempo/ordem de chegada) E PODENDO SER DIVULGADA SÓ A 
PREMIACAO DOS PRIMEIROS ATLETAS DE CADA CATEGORIA. 
 
Por determinação da regra, o único tempo considerado individualmente para 
efeito de classificação do atleta na prova, será o decorrido entre o sinal de 
largada e o cruzamento pelo mesmo na linha de chegada (tempo bruto). Este 
será o tempo utilizado para as premiações. 
 
A solenidade de 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. 
 
Imagem dos troféus e medalhas 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorteio de brindes e prêmios: 
 
A organização a seu critério, poderá estar doando brindes e/ou sorteando 
prêmios entre os participantes do evento. 
  
 

Guarda volumes: 
 
Será colocado à disposição dos atletas inscritos, o serviço de guarda-volumes. 
 
A organização do evento não recomenda que os atletas deixem materiais de 
valores tais como: relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos 
eletrônicos, walkmans ou celulares, cheques, cartões de crédito, etc.; 
 

A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda- 
volumes, tendo em vista que este serviço é mera cortesia. 
 
A Organização disponibiliza o e-mail abaixo para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes ao evento. 
contato@amigosdacorrida.com.br 
www.amigosdacorrida.com.br 


