Local
1. O Circuito
1.1 O Circuito de CORRIDA KIDS DECATHLON 2019 será realizado em 12 (doze) etapas, com
uma prova por mês, de janeiro a dezembro, com qualquer condição climática e com a
participação de atletas de ambos os sexos devidamente inscritos.

1ª ETAPA

12 DE JANEIRO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

2ª ETAPA

02 DE FEVEREIRO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

3ª ETAPA

02 DE MARÇO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

4ª ETAPA

06 DE ABRIL

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

5ª ETAPA

04 DE MAIO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

6ª ETAPA

01 DE JUNHO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

7ª ETAPA

06 DE JULHO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

8ª ETAPA

03 DE AGOSTO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

9ª ETAPA

31 DE AGOSTO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

10ª ETAPA

05 DE OUTUBRO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

11ª ETAPA

02 DE NOVEMBRO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

12ª ETAPA

30 DE NOVEMBRO

DECATHLON TORRES

A partir das
14h00

Deste evento fazem parte;
- corridas nas distancias de 100 m a 800 m nas diversas faixas etárias conforme especificadas
no item 3.1 abaixo.
1.2 O local do evento será o estacionamento a DECATHLON TORRES – CURITIBA.
2. Largada e Percurso
2.1 A Largada das provas será a partir das 14;00 horas para o percurso de 100 metros e na
sequencia as demais categorias.
3. Categorias e regras de participação

3.1 Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se num único tipo de prova, conforme
as seguintes categorias:
a) Crianças nascidas de 2016 e 2017.........100 metros
b) Crianças nascidas em 2014 e 2015........200 metros
c) Crianças nascidas em 2012 e 2013........300 metros
d) Crianças nascidas em 2010 e 2011........400 metros
e) Crianças nascidas em 2008 e 2009........500 metros
f) Crianças nascidas em 2006 e 2007.........600 metros
g) Crianças nascidas em 2004 e 2005........800 metros
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.
2.2 A área de dispersão estará logo após a linha de chegada dos atletas, que contará com
postos de hidratação, guarda-volumes, locais para recebimento de medalhas de participação e
de kit pós-prova.

Kit do Atleta
2. Retirada do Kit
- No dia do evento: a partir das 10:00 horas na LOJA DECATHLON TORRES – CURITIBA.
Para a retirada do Kit Atleta ou para terceiros, o atleta deverá apresentar um documento com
foto original ou autenticado juntamente com o comprovante de pagamento e/ou inscrição.

IMPORTANTE
É obrigatório levar o Termo de Responsabilidade Individual, preenchido e assinado no
momento da retirada do kit atleta (você encontra o Termo de Responsabilidade Individual no final
deste regulamento).
No ato da retirada do Kit Atleta, o participante deverá conferir seus dados que estarão na etiqueta
do envelope que contém o chip, e caso encontre erro, fazer obrigatoriamente a correção com a
organização.
A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais e
eventuais erros de apuração resultantes destes.
Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais,
oferecidas como forma de cortesia, e brinde com cotas limitadas de quantidades sem a
obrigatoriedade de disponibilidade de estoque por tamanho no ato da entrega de Kit.

Valor
3. O valor da inscrição é R$25,00 (vinte e cinco reais) + taxas o kit básico e R$ 45,00
(quarenta e cinco reais) + taxas o kit com camiseta.

Inscrição
4. Inscrições

4.1 Taxas e períodos de inscrições
a). As taxas para as corridas custarão R$ 5,00 (cinco reais).
b) A organização poderá a qualquer tempo suspender ou limitar o número de adesões em
função de necessidades organizacional técnica ou estrutural, sem prévio aviso.
c) O prazo limite para inscrição será sempre a 07 dias, antecedente ao dia da realização de
cada evento do calendário.
d) As inscrições deverão ser efetuadas nos sites www.raceforlife.com.br
www.clickcorridas.com.br www.ticketagora.com.br , mediante preenchimento de cadastro e do
termo de responsabilidade.
e) O termo de responsabilidade deverá ser impresso no ato da inscrição, preenchido e
entregue durante a retirada do kit no dia do evento.
OBS – O termo de responsabilidade preenchido e assinado terá validade para as 08 (oito)
etapas.

Regulamento
5. Regras Gerais do Evento
a) Ao participar deste circuito, 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;
b) 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;
c) A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes municipais e haverá staffs
(monitores) para a orientação dos participantes;
d) Não haverá reembolso, por parte da organização, nem de seus patrocinadores e apoiadores,
de nenhum valor correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas,
independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízo que por
ventura os atletas venham a sofrer durante a sua participação no evento;
e) 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;
f) Todo o 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;
g) 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;
h) 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;
i) As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão organizadora ou
diretores de prova de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões;
j) É terminantemente proibido que os participantes (corredores) tragam crianças no colo, em
carrinhos ou mesmo no chão ou pessoas conhecidas ou parentes que não estejam
devidamente inscritas no evento para participar do mesmo, bem como será proibido o acesso a
participantes portando patins ou outros equipamentos de locomoção(que não o tênis) para a

conclusão da prova. Estarão também proibidos o acesso e participação de pessoas
acompanhadas de animais como cães, gatos, etc.;
k) 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:
l) 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.
m) Crianças que forem carregadas no colo durante o percurso o qual estão inscritos e
participando, assim como forem “puxadas” pelos pais e outros durante a prova serão
desclassificadas.

6. Regras especificas do evento.
a) Podem participar atletas de ambos os sexos, nascidos de 2002 até 2015, devidamente
acompanhado do TERMO DE RESPONSABILIDADE preenchido e assinado pelo pai e ou
responsável.;
b) A participação do atleta no evento é individual;
c) O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade atlética e que
treinou adequadamente para a prova;
d) A direção técnica da prova reserva-se ao direito de incluir no evento, atletas especialmente
convidados;
e) Haverá serviço de apoio médico, para qualquer tipo de emergência, conforme as normas de
organização de corridas de rua.
7. Considerações Gerais
a) Todo atleta que completar a prova dentro do tempo limite previsto receberá uma medalha de
participação;
b) Todos os atletas que tiverem seus nomes chamados para a premiação deverão encaminharse imediatamente à área de premiação e pódio para a entrega dos
prêmios.
8. Considerações finais.
a) A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de premiação especial.
b) A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou
alterar este regulamento total ou parcialmente.

Premiação
6. Premiações
a) Troféu para os três primeiros colocados de cada bateria no feminino e no masculino.
a) Será entregue medalha de participação para cada atleta devidamente inscrito que concluir a
prova.
b) O circuito terá um ranking ANUAL, onde ao seu final serão premiados com troféus, os 10
(dez) atletas que obtiverem o maior número de pontos em cada categoria masculino e
feminino:

c) Para ser agraciado com seu respectivo troféu, o atleta terá que participar de pelo menos 08
(oito) etapas do circuito;
c) A pontuação para efeito do ranking será a seguinte:
1º Colocado na categoria 10 pontos
2º Colocado na categoria 9 pontos
3º Colocado na categoria 8 pontos
4º Colocado na categoria 7 pontos
5º Colocado na categoria 6 pontos
6º Colocado na categoria 5 pontos
7º Colocado na categoria 4 pontos
8º Colocado na categoria 3 pontos
9º Colocado na categoria 2 pontos
10º Colocado na categoria 1 ponto

Tour
7. Sorteio de prêmios e brindes
a) A organização a seu critério poderá estar doando brindes e/ou sorteando prêmios entre os
participantes do evento.
8. Serviços
11.1 Guarda-volumes
a) Serão colocados a disposição dos atletas inscritos 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.;
b) Os atletas deverão recolher seus pertences até o horário limite de 22:00 horas.
c) A Organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda volumes,
tendo em vista que este serviço é mera cortesia.

.

Seu Evento Começa aqui

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu______________________________________ portador do RG nº ____________________, CPF nº
____________________ responsável pelo menor __________________________, portador da RG nº
_______________DECLARO, para os devidos fins de direito, o seguinte;
a) que li e estou de acordo com o regulamento do evento CIRCUITO DE CORRIDA KIDS DECATHLON
TORRES 2019, como o responsável pelo menor acima mencionado.
b) que o menor o qual sou responsável está em plenas condições físicas e psicológicas para participar do
evento, bem como, que não existe nenhuma recomendação médica que o impeça de praticar atividades físicas,
razão pela qual assumo todos os riscos e consequências relativas à participação do mesmo nesta prova;
c) que fui, neste ato, informado pela organização da prova acerca das precauções de saúde necessárias a
participação no evento, razão pela qual isento a organização da responsabilidade pelo menor o qual sou
responsável e que irá participar da prova;
d) que assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais pelo menor que sou
responsável, que venham a ser causados durante participação do mesmo neste evento.
e) Sendo assim, afirmo que aceito e me submeto ser o responsável pelo menor, integralmente a todos os
termos do regulamento da prova e de seu termo de responsabilidade.

Curitiba, _____de janeiro de 2019.
________________________________
Assinatura do responsável pelo menor

Rua Joinvile, 2334 Sl5 - SJPinhais/Pr

(41) 98854-9937 | (41) 99138-6287

contato@raceforlife.com.br

www.raceforlife.com.br

