TTRA – 4º STAGE INSANE KIDS - PICO DO GAVIÃO
4º STAGE INSANE KIDS – PICO DO GAVIÃO
1.1. Data: Sábado, 23 de novembro de 2019
1.2. Distâncias: Categoria Kids (masculino e feminino): 400 metros - 800 metros ou 1.200
metros
1.3. Local: Pico do Gavião – São Paulo / Minas Gerais - Brasil

IDADE
13 a 15 anos
09 e 12 anos
06 e 08 anos



DISTÂNCIAS
1.200 metros
800 metros
400 metros

A distância acima poderá ser alterada conforme condições locais.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:
2.1. A prova será realizada em Águas da Prata e o percurso será dentro do Pico do Gavião. O evento
será realizado com chuva ou com sol, só podendo ser cancelado em caso de condições de catástrofe
que coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes.
2.2 Os pais ou responsáveis deverão estar no local de largada com as crianças com meia hora de
antecedência, devidamente equipados e aptos a participar desta corrida.
2.3 Marcações no Percurso: a marcação do percurso será identificada por placas kids do evento que
estarão em sequência indicando o caminho.
2.4 Largadas e Chegada: Todas as categorias terão sua largada e chegada no Pico do Gavião,
localizado em Águas da Prata – SP / MG, 13890-000

2.5 Os horários de largada da prova estão pré-determinados conforme quadro abaixo:

DISTÂNCIAS
1.200 metros
800 metros
400 metros

HORÁRIOS
06:00:00
06:20:00
06:40:00

3. REGRAS GERAIS DO EVENTO
3.1 Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a ter conhecimento deste
regulamento.
3.2 É de responsabilidade dos responsáveis pela criança participantes mantê-las adequadamente
hidratadas.
3.3 As crianças devem permanecer no percurso designado e sinalizado pela organização.
3.4 Staffs controlarão toda a área na qual será restrita a categoria correspondente.
3.5 O responsável assume, por livre e espontânea vontade, os riscos decorrentes da participação da
criança na prova, sejam eles danos físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a organização,
bem como quaisquer dos patrocinadores e apoiadores, isentos de responsabilidade.
3.6 O pagamento da inscrição não é reembolsável sob nenhuma hipótese.
4. ENTREGA DE KITS:
4.1. Em São Paulo, sexta-feira, no dia 15/11/2019, Local: VELOCITÀ na Av. Pedroso de Morais,
909 - Pinheiros, São Paulo, 05419-000 – SP, das 11:00 às 18:00 *Sujeito a alteração mediante aviso
prévio através das redes sociais do evento.
4.2. Em Campinas, sábado dia 16/11/2019, Local: DECATHLON Campinas na Rodovia Dom Pedro
I, s/n - Jardim das Palmeiras, Campinas - SP, 13094-901, das 11:00 às 18:00 *Sujeito a alteração
mediante aviso prévio através das redes sociais do evento.
4.3. Em Águas da Prata, sexta-feira, dia 22/11/2019, Local: AGENCIA PRATA EXPEDIÇÕES, na
Av. Armando São de Oliveira, 93, Águas da Prata – SP, 13890-000, das 10:00 às 18:00 *Sujeito a
alteração mediante aviso prévio através das redes sociais do evento.

5. KIT INSANE KIDS






Bag;
Camiseta;
Squeeze;
Número de Peito;
Brindes (conforme patrocinadores).

6. PREMIAÇÃO
6.1 A competição é simbólica e tem o intuito de inicialização do atleta kids no trail run, todas as
crianças que participarem da prova ganham medalha na chegada. Ao fim da prova em todas as
faixas etárias, todas as crianças sobem ao pódio para foto oficial podendo estar acompanhado dos
pais.
7. VALORES E DATAS
7.1. Início das inscrições: 01 de novembro de 2018.
7.2. Serão 3 Lotes sendo que:




1º Lote início 01/11/2018 e término 31/08/2019;
2º Lote início 01/09/2019 e término 30/09/2019;
3º Lote início 01/10/2019 e término 23/10/2019.

DISTÂNCIA
GERAL

1º LOTE
R$ 70,00

2º LOTE
R$ 75,00

3º LOTE
R$ 80,00

