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Corrida do Abracinho 
 
O Evento será realizado no dia 27 de abril de 2019, no Complexo Turístico da Ponta Negra, com o objetivo 
de incentivar a atividade física desde a infância.  
 
 
NÚMEROS LIMITADOS A 300 CRIANÇAS, PODENDO SE ENCERRAR ANTES DO PRAZO DETERMINADO!  
 
Percurso e horários de largada: Início às 16hs30 
A corrida terá um percurso de 80m a 600m e será dividida de acordo com a faixa etária, conforme descrito 
abaixo:  
 
a) 16:30h - Crianças de 2 a 3 anos: 80m  
b) 16:40h - Crianças de 4 a 5 anos: 150m  
c) 16:50h - Crianças de 6 a 7 anos: 300m  
d) 17:00h - Crianças de 8 a 9 anos: 400m  
e) 17:10h - Crianças de 10 a 11 anos: 500m  
f) 17:20h – Crianças de 12 A 14 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.  
 
Inscrição: valor de R$ 50,00 + tx do site.  
 
Kit do atleta  
 
O kit será composto por: Camisa, número de peito e mochila 
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** Não haverá troca de tamanhos no dia de entrega dos kits, portanto observe atentamente o tamanho 
escolhido. 
** Estaremos aceitando inscrições com kit completo até 22/04/2019, podendo o mesmo encerrar antes do 
prazo estabelecido (limitado a 300 vagas). 
 
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. 
 
Premiação: Todas as crianças inscritas receberão medalha de participação.  
 
A solenidade de premiação acontecerá imediatamente após a conclusão de cada categoria. 
 
 
 
 


