
REGULAMENTO CORRIDA INFANTIL “TH KIDS RUN” 

 

A “TH KIDS RUN” (Corrida infantil) será realizada no dia 07 de julho de 2019 na Tenda 

Multicultural do Complexo Ayrton Senna, Av. Pref. Valdírio Prisco, 299 - Centro, Ribeirão 

Pires, SP 09432-300 em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia, desde que não 

ofereçam riscos aos participantes e aos expectadores. A largada da prova “TH KIDS RUN” 

ocorrerá a partir das 09:00. As crianças deverão estar no local de largada, acompanhadas dos 

respectivos responsáveis, com meia hora de antecedência e devidamente equipadas e aptas a 

participar desta corrida.  

 

FAIXA ETÁRIA E DISTÂNCIAS 

IDADE DISTÂNCIA CATEGORIA AQUECIMENTO AQUECIMENTO 

01 A 03 ANOS 50 metros MENINA MENINO 09h00min. 

04 A 07 ANOS 100 metros MENINA MENINO 09h00min. 

08 A 13 ANOS 200 metros MENINA MENINO 09h00min. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: 

-  IDADE 01 A 03 ANOS:  É OBRIGATÓRIO UM MAIOR RESPONSÁVEL ACOMPANHANDO 

O ATLETA DENTRO DO PERCURSO.  

- IDADE 04 A 07 ANOS:  É OBRIGATÓRIO UM MAIOR RESPONSÁVEL ESTAR 

AGUARDANDO O ATLETA NA CHEGADA. 

- IDADE 08 A 13 ANOS:  É OBRIGATÓRIO UM MAIOR RESPONSÁVEL ESTAR 

AGUARDANDO O ATLETA NA CHEGADA. 

 

1. REGRAS GERAIS DO EVENTO:  

A. REGULAMENTO – Todos os competidores e seus respectivos responsáveis são obrigados a 

ter conhecimento deste regulamento.  

B. HIDRATAÇÃO – É de responsabilidade dos responsáveis pelas crianças participantes mantê-

las adequadamente hidratadas. A organização distribuirá hidratação durante a prova.  



C. PERCURSO – As crianças devem permanecer no percurso designado e sinalizado pela 

organização. O uso de atalhos é proibido. Pais podem acompanhar os filhos conforme descrito 

no paragrafo único deste regulamento. 

D. CONDUTA – O comportamento inadequado, o uso de linguagem abusiva e agressão verbal 

ou de qualquer espécie são casos de advertência/banimento do atleta em questão. Esta regra 

vale em todas as modalidades, sejam com outros atletas, staffs, equipe médica ou membros da 

organização.  

E. PREMIAÇÃO – As crianças devem retirar as medalhas oferecidas pela organização na 

chegada da sua prova. 

F. KIT ATLETA – Os kits deverão ser retirados no dia 05/julho/19 das 07:00 as 21:30 na Sport 

Fitness Academia – Rua Palmar, 72 – Jardim Santa Cruz – Centro – Ribeirão Pires / SP, mediante 

apresentação de documento de identificação com foto do atleta ou responsável. Não haverá 

entrega de kit após o evento.  

G. CADASTRO E DADOS – O participante autoriza a utilização dos seus dados cadastrais pela 

organização em suas próximas ações de marketing. Também concede à mesma os direitos de 

utilização de sua imagem e voz para fins de divulgação e publicidade dos eventos.  

H. MUDANÇA DE CATEGORIA – Fica vetada aos atletas a mudança de categoria, pois a mesma 

é feita mediante a idade.  

I. Material – 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 no evento. 

J. NUMERAÇÃO – O número do atleta é pessoal e intransferível e deve ser usado à frente do 

corpo, preferencialmente, na altura do peito. Para a competição infantil, o uso é simbólico e não 

interfere na prova, serve como identificação do atleta durante o evento, mesmo assim 

solicitamos que o uso seja obrigatório. 

K. LARGADA - As crianças serão chamadas para a área de concentração por baterias de idade 

conforme grade descrita acima, solicitamos que os atletas estejam com 30 minutos de 

antecedencia da largada para organização das categorias e preparação para o aquecimento 

geral atletas, pais e responsáveis. 

Importante o atleta estar no horário solicitado, caso alguma chamada não possua atletas para 

competir, a categoria acima será chamada. 

L. CONCENTRAÇÃO - O locutor chamará as categorias por data de nascimento e sexo 

masculino e feminino para a concentração.  

M. O Horário de concentração será 30 minutos antes da largada para organização das baterias. 

Fiquem atentos a chamada do locutor.  



N. STAFF’S - Teremos STAFF’S identificados com camiseta alusiva ao evento que estarão 

disponíveis para ajudar a qualquer momento e também a orientar e levar os atletas e 

responsáveis até o local de concentração e largada.  

O. PAIS E OU RESPONSÁVEIS - Os pais terão acesso às crianças, após estas pegarem as suas 

medalhas e kit pós prova.  

Q. Os pais, responsáveis e atletas devem procurar manter um clima de cordialidade e respeito.  

R. As provas devem ser encaradas pelos pais como um evento esportivo, como parte de 

aprendizado dos filhos.  

S. As crianças encaram as provas como disputa, o que faz parte de seu aprendizado. 

T. RISCOS – 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 a organização, bem como quaisquer dos 

patrocinadores/apoiadores, isentos de responsabilidade.  

U. DECISÕES SOBERANAS – As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

comissão organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.  

V. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento sem aviso 

prévio.  

2. PREMIAÇÃO A competição é simbólica. Todas as crianças que participarem da prova ganham 

medalha.  

3. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO O atleta inscrito poderá solicitar o cancelamento de sua 

participação na prova. Contudo deverá se atentar aos prazos de comunicação do cancelamento 

até a 10/junho/19.  

4. O CANCELAMENTO poderá ser feito em até 10/junho/19, sendo o atleta reembolsado em 

50% do valor pago. 

 

5 - INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições da Corrida “TH KIDS RUN” serão divididas por idade, distância e categoria, e 

poderão ser realizadas a partir do dia 25 de março de 2019 com encerramento no dia 15 de 

junho/2019, ou até o preenchimento total das inscrições.  

SITES PARA INSCRIÇÃO:  

5.2 A inscrição será feita online no site específico da corridae no ponto fixo da organização Sport 

/fitness ?Academia. 

5.3 O custo da inscrição para a corrida será: 

LOTE UNICO:   Até  15/maio/19:  R$ 40,00 (mais taxa administrativa do site) 



KIT ATLETA: Inclui camiseta alusiva ao evento, medalha de participação, número de peito para 

identificação do atleta..  

5.4 O atleta deverá preencher a ficha de inscrição em todos os campos solicitados, sem 

abreviaturas.  

5.5 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta / assessoria e/ou equipe declara que: 

A) Participará da Corrida Infantil da “TH KIDS RUN” por livre e espontânea vontade, isentando 

de quaisquer responsabilidades os organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores, 

em nome dele - atleta - e de seus herdeiros.  

B) Está ciente de que devem consultar um médico e um professor de Educação Física, 

especializado em preparar atletas para competições, em especial, corridas de rua. 

C) Autoriza o uso de fotografias, filme ou outra gravação contendo imagens de sua participação 

neste evento para finalidades legítimas de divulgação do evento através de veículos impressos, 

televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.  

D) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, devendo 

portar o número de peito. Declaração dos responsáveis  

 

 

 

 

              Cíntia Biazotti Lopes             Thalyta Barreto Vasques  
CREF: 030018- G/SP             CREF: 046142- G/SP 

SPORT FITNESS ACADEMIA  TH SPORTS E EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________________________________, portador do  CPF 

nº ______________________________ e RG nº ____ ______________________________ 

Grau de Parentesco:_____________________________________________  declaro que sou 

responsável neste evento pelo Atleta – Nome completo  do(a) Atleta: 

___________________________________________________________________________  

Atleta possui plano de saúde?   (    ) não     (    ) sim – Qual? ____________________________  

Declaro que estou ciente dos riscos de acidente (tombos, trombadas, choque com outros 

atletas, lesões musculares e etc.) Declaro ainda que o Atleta Kids acima passou por exames 

médicos de rotina nos últimos 03 (três) meses e está apto a atividades esportivas proposta neste 

documento. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura Pai ou responsável 

 

Celular: _________________________________ 


