
 
 

 
 

CORRIDA ACRU KIDS RUN/2019 

REGULAMENTO 
 

1. DA PROVA 

1.1. A “Corrida Acru Kids Run” é um evento esportivo inserido no 

calendário oficial do município de Uberaba MG. O EVENTO, 

doravante denominado, será realizado no dia 06 de 

outubro de 2019, na cidade de Uberaba/MG, sob qualquer 

condição climática, por CRIANÇAS, DE AMBOS OS SEXOS, 

devidamente inscritas, denominados ATLETAS MIRINS. 

 
1.2. Modalidades da CORRIDA: 

a) Corrida Pedestre KIDS conforme a faixa etária: 

 
Distâncias: 

 
3/4 anos: 50M 

5/6 anos: 100m 

7/8 anos: 200m 

09/10 anos: 300m 

11/12 anos: 400m 

PNE: 100m 

 

 
1.3. A prova da Corrida e a Recreação terão a largada dentro 

do parque Fernando Costa ABCZ – o início das provas dar- 

se-á às 8h. 

1.4. Para a realização das provas haverá separação de 5 

grupos, seguindo as faixas etárias. 



1.5. Todas as crianças (juntamente com seus pais/responsáveis) 

deverão  usar  O  NÚMERO  DE  PEITO,  que  será  distribuído 

juntamente com o kit atleta kids . 

1.6. Todas as crianças deverão estar acompanhados pelos 

pais/responsáveis durante todo o evento. 

 
1.7. As crianças inscritas no evento deverão comparecer 

usando roupas leves e calçando tênis apropriado para 

realização de atividades físicas. 

 

 
2. FINALIDADE DO EVENTO 

2.1. Incentivar,  de  maneira  saudável, as  crianças  ao  esporte, 

dando-lhes a certeza de que ele trará muitos benefícios à 

vida e, consequentemente, para a população adulta vai 

amenizar gastos com médicos e medicamentos. 

 
2.2. Além de aspectos fisiológicos e motores, dentre outras 

coisas, o esporte tem a competência de ensinar a criança 

a lidar e a se relacionar com companheiros e “adversários”, 

desenvolvendo valores de cooperação e respeito às 

diferenças, além de lhe proporcionar aprender a conviver 

com conquistas e frustrações, conhecer seus limites e suas 

potencialidades. 

 
2.3. As gerações passadas conheceram uma infância em que 

as crianças corriam nas ruas, jogavam bola, brincavam de 

pega-pega, esconde-esconde, etc. Hoje em dia vivemos 

uma nova realidade; as crianças passam a infância dentro 

de suas casas, tendo como entretenimento a TV, internet e 

videogame. Para diminuir a intensidade desses hábitos 

pouco saudáveis, devemos, com a ajuda dos pais, 

incentivar as crianças a praticar esportes. Além de se 

exercitarem, podem ter ainda outros benefícios como risco 

menor de obesidade infantil, desenvolvimento da auto- 



estima, do  sentido  de cooperação, de interagir com os 

outros e de moderar hábitos sedentários. 

 
 

3. REGRAS GERAIS DO EVENTO 

3.1. Ao participar desse EVENTO, os pais/responsáveis assumem 

total responsabilidade pelos dados fornecidos das crianças, 

aceitam totalmente o REGULAMENTO, assumem as 

despesas de transporte, hospedagem e alimentação, 

seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da participação da criança/adolescente 

antes, durante e depois do EVENTO. 

 
3.2. Ao participar desse EVENTO, os pais/responsáveis cedem 

todos os direitos de utilização de sua imagem e de seus 

filhos, inclusive direito de arena, renunciando ao 

recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida 

com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 

transmissão   e/   ou   divulgação,   promoções,   Internet   e 

qualquer mídia, em qualquer tempo. 

3.3. A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre o 

atendimento médico, no entanto haverá, para 

atendimento emergencial aos atletas mirins, um serviço de 

ambulância para remoção, o atendimento médico 

propriamente dito, tanto de emergência como de 

continuidade,   será   efetuado   na   REDE   PÚBLICA   sob 

responsabilidade da REDE PÚBLICA. 

3.4. Os pais/responsáveis pelos Atletas Mirins poderão se decidir 

por outro sistema de atendimento médico (remoção / 

transferência, hospital, serviço de emergência e médico, 



entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências 

dessa decisão. 

3.5. A segurança do EVENTO receberá apoio dos órgãos 

competentes e haverá monitores para a orientação dos 

participantes. 

3.6. Serão colocados à disposição dos ATLETAS MIRINS inscritos 

Sanitários na região da corrida. 

3.7. Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, bem 

como    de    seus    PATROCINADORES,    APOIADORES    e 

REALIZADORES, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelas Crianças ou 

seus acompanhantes no EVENTO, independente de qual for 

o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer 

durante a participação do EVENTO. 

3.8. A Comissão Organizadora orienta aos pais e responsáveis 

que toda prática esportiva deve ser precedida de 

acompanhamento médico; a organização da prova não 

se responsabilizará por qualquer problema de saúde que a 

criança/adolescente venha a sofrer durante ou após a 

prova e também não se responsabilizará por acidentes na 

corrida e durante a recreação. 

 

A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES  e  REALIZADORES  não  se  responsabilizam  por  prejuízos  ou 

danos  causados  pelo  ATLETA  MIRIM  inscrito  no  EVENTO  a  terceiros  ou 

outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade 

de seus responsáveis. 

3.9. Os ORGANIZADORES/REALIZADORES poderão suspender o 

EVENTO por questões de segurança pública, atos públicos, 

vandalismo e/ou motivos de força maior. 



3.10. Os pais/responsáveis das crianças/adolescentes 

participantes, que em qualquer momento deixem de 

atender às regras descritas nesse REGULAMENTO ou por 

omissão deixem de comunicar (com registro por escrito e 

devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) à 

ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, 

poderão, a qualquer tempo, ser desclassificados desse 

EVENTO. 

3.11. Todo pai/responsável das crianças tem a obrigação de 

preencher  completamente  e  corretamente  a  FICHA  DE 

INSCRIÇÃO DO EVENTO, disponível na Internet através do 

portal www.sportbro.com.br, ISENTANDO A ORGANIZAÇÃO 

DE QUALQUER FALTA DE INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA. 

 
 

3.12. Os  pais/responsáveis  dos  ATLETAS  MIRINS  assumem  que 

autorizam a participação dos filhos no EVENTO por livre e 

espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES, 

MONITORES  e PATROCINADORES, em seu nome e de seus 

sucessores. 

3.13. Ao se inscreverem no EVENTO, os pais/responsáveis do 

ATLETA MIRIM o fazem de forma pessoal e intransferível, não 

havendo possibilidade de transferência desta inscrição 

para outro ATLETA MIRIM. 

 

3.14. Ao se inscreverem no EVENTO os pais/responsáveis do 

ATLETA  MIRIM  disponibilizam  seus  dados  e  autorizam  os 

ORGANIZADORES,       PATROCINADORES,       APOIADORES, 

REALIZADORES e PARCEIROS, 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. 

http://www.sportbro.com.br/


3.15. O  NÚMERO  DE  PEITO  deverá  ser  fixado  na  FRENTE  da 

camiseta do ATLETA. 

 

3.16. É imprescindível que a criança inscrita no evento esteja 

acompanhada por um dos pais/responsáveis durante todo 

o evento. Sendo desclassificada e impedida de participar 

das provas e da recreação, caso isso não ocorra. 

 

A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens desse 

regulamento, sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO, 

informando essas alterações na retirada do Kit. 

 

3.17. Serão entregues medalhas de participação para todos os 

ATLETAS MIRINS que completarem a prova. 

3.18. Durante o evento será distribuído água mineral para a 

hidratação dos participantes  inscritos. 

 

3.19. Serão entregues, no final da prova, fruta e água somente 

para a criança inscrita no evento. 

 

3.20. A equipe ORGANIZADORA não proverá alimentação, no 

período do evento, aos pais/responsáveis e 

acompanhantes das crianças/adolescentes que 

participarão das provas. 

4. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO 

 
4.1. A idade mínima para participação no EVENTO é de 03 anos, 

completos até a data da prova, 06 de outubro de 2019, e a 

idade máxima é de 12 anos. 



4.2 As inscrições deverão ser realizadas pelos pais/responsáveis. 

 
 

4.3. As provas de corrida durarão 03h (Três horas), no máximo: das 

09 às 12h. 

 
4.4. Todo  ATLETA  MIRIM,  juntamente  com  o  seu  responsável, 

deverá seguir as orientações dos monitores da ACRU UBERABA, 

sendo cabível a desclassificação, caso atrapalhe o andamento 

do circuito recreativo. 

 
4.5. O  ATLETA  MIRIM  deverá  observar  o  trajeto  ou  percurso 

balizado para a prova, não sendo permitido qualquer outro meio 

auxiliar para alcançar alguma vantagem ou cortar o percurso 

indicado. 

 
4.6. É proibido o auxílio de terceiros, como o acompanhamento 

por ciclistas ou algum tipo de hidratação em movimento, exceto 

os pontos de abastecimento oferecidos pela ORGANIZAÇÃO, 

bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia 

autorização, por escrito, da ORGANIZAÇÃO. 

 
4.7. Os pais/responsáveis do ATLETA MIRIM devem   assumir que 

são conhecedores de seu estado de saúde e capacidade  

atlética, e se ele treinou adequadamente para o EVENTO. 

 
5. INSCRIÇÃO E PRAZO 

 
5.1. As inscrições serão realizadas VIA INTERNET pelo SITE OFICIAL 

www.sportbro.com.br, limitadas ao número máximo de 300 

crianças. 

 
5.2. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 01 de Outubro 

de 2019, podendo ser PRORROGADAS OU ENCERRADAS antes ou 

após a data, a critério da ORGANIZAÇÃO. 

http://www.sportbro.com.br/


5.3. A ORGANIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, suspender ou 

prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o número de 

inscritos do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades 

técnicas/estruturais sem prévio aviso. 

 
5.4. Para inscrever as crianças, os pais/responsáveis deverão 

percorrer todas as etapas que serão indicadas no site e deverão 

OBRIGATORIAMENTE informar que leram o presente regulamento 

para que, na última etapa, seja possível efetivar a inscrição. 

 

6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

6.1. PELA INTERNET/Site: www.sportbro.com.br 

 
a) Preencha CORRETAMENTE e POR COMPLETO a ficha de 

inscrição; 

b) Imprima o comprovante de inscrito – somente através da 

comprovação de inscrição será possível a retirada do Kit 

Atleta Kids. 

c) Inscrições incompletas,ou com informações erradas, 

poderam ser deletadas do sistema. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

7.1. Haverá premiação com troféus para os 03 primeiros 

colocados, masculino e feminino, de cada categoria. 

 
7.2. Haverá entrega de medalhas para todos que completarem 

as provas. 

 
8. DA LARGADA/CHEGADA DA CORRIDA KIDS 

8.1. Haverá baterias (ou largadas) que serão feitas através de 

instrumento sonoro. 

8.2. O percurso da prova será devidamente sinalizado por 

equipe de monitores identificados. 

8.3. A chegada deverá ser dentro de um funil formado por 

painéis/cordas/cones, estando devidamente identificada. 

http://www.sportbro.com.br/


8.4. A organização da prova não se responsabilizará por 

acidentes  ou  danos  que  por  ventura  os  ATLETAS  MIRINS venham a 

sofrer ou causar por ocasião das provas. 

 
9. RETIRADA DO KIT ATLETA KIDS 

9.1. A ENTREGA DO KIT (Camiseta, Número de peito) será feita 

em local e hora divulgados posteriormente. 

9.2. O pai/responsável que não retirar o kit kids da criança 

inscrita, na data e horário estipulados pela organização, a 

tornará impedida de participar da corrida e perderá o 

direito ao kit. 

9.3. NÃO RETIRADA DO KIT – Não serão entregues kits de corrida 

Kids antes da data do evento e nem após o evento, em 

hipótese alguma. 

 

9.4. DA RETIRADA DO KIT KIDS 

 Somente o Pai/Responsável poderá retirar o Kit Kids 

da criança inscrita. 

 Apresentar documento de Identidade, com foto (RG, 

CNH) do pai/responsável. 

 Comprovante de inscrição – da criança/adolescente 

gerado pelo site no ato da inscrição. 

 
9.5. Quando da retirada do Kit Kids, os pais/responsáveis 

deverão conferir os dados pessoais (das crianças inscritas), 

juntamente com os dados pessoais dos pais/responsáveis 

que ficarão acompanhando a criança no período do 

evento. 

9.6. Não serão aceitas reclamações cadastrais depois da 

retirado do Kit Kids. 



9.7. Em hipótese alguma a CAMISETA inserida no KIT ATLETA será 

trocada por outra numeração, visto que foi descrito o 

tamanho na ficha de Inscrição. 

 

10. TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL OU EM EQUIPE 

Estou de acordo com o termo de responsabilidade, relacionado 

nos tópicos abaixo. Declaro que: 

 
• Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar 

esta inscrição no evento são de minha total responsabilidade 

e/ou de meu representante técnico, dirigente ou coordenador de 

equipe. 

 
• Li e estou de acordo com o Regulamento do evento, disponível 

na página Regulamento deste evento. 

 

• Participarei do evento 1ª Prova Pedestre “ACRU KIDS RUN 2019, 
por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores, 
em meu nome e de meus sucessores. 

 
• Estou ciente do estado de saúde do meu filho(a) e de que 

ele(ela) está apto(apta) a participar da prova, gozando de saúde 

perfeita e de haver treinado adequadamente para este evento. 

 
• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos 

pessoais  ou materiais por meu filho(a) causados durante a sua 
participação neste evento. 

 

• Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de 

imagem (inclusive direitos de arena), renunciando ao 

recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com 

materiais de divulgação, campanhas, informações, transmissão 

de TV, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções 

comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer tempo, local ou 

meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser 

implementadas no mercado para este e outros eventos, ou nas 

ações acima descritas realizadas pela promotora; Autorizo 

também os direitos de utilização de imagem do meu filho(a) 

(inclusive direitos de arena), renunciando ao recebimento de 

quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de 

divulgação, campanhas, informações, transmissão de TV, clipes, 

reapresentações,  materiais  jornalísticos,  mídias  sociais  (Twitter, 

Facebook, Youtube, instagram, whatsApp, etc.), e não somente 

esses), promoções comerciais, licenciamentos e fotos, a qualquer 

tempo, local ou meio e mídias atualmente disponíveis ou que 



venham a ser implementadas no mercado para este e outros 

eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pelas minhas 

autorizações ou por mim realizado as Inscrições de meu filho (a) 

e/ou seus parceiros comerciais. 

 

• Estou ciente de que, ao cadastrar meu filho(a) ou inscrever, 

estou me  incluindo  automaticamente  no  banco  de  dados  

do site www.sportbro.com.br, autorizando esse, desde já, a enviar 

para o endereço eletrônico ou físico cadastrado, qualquer tipo 

de correspondência eletrônica ou física para participar de 

qualquer promoção ou ação promocional bem como comercial 

desenvolvida pela mesma e ou por seus parceiros. 

 

• Como representante, técnico, ou coordenador de equipe, 

estou de acordo com o regulamento da prova e com minhas 

responsabilidades acima especificadas, em qualquer tempo e ou 

local. 

 
• Aceito não portar, bem como não utilizar dentro das áreas do 

evento, incluindo percurso e entrega de kit, ou qualquer área de 

visibilidade no evento voltada ao público, ou meios de 

divulgação e promoção, nenhum material político, promocional 

ou publicitário, nem letreiros que possam ser vistos pelos demais 

sem autorização por escrito da organização; e também, nenhum 

tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, 

participante e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades das áreas acima descritas. 

 

• Em caso de participação neste evento, representando equipes 

de participantes ou prestadores de serviços e/ou qualquer mídia 

ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e que aceito o 

regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da 

organização destinadas às mesmas, e que está vedada minha 

participação nas estruturas de apoio a equipes montadas em 

locais inadequados, ou que interfiram no andamento do evento, 

e também locais sem autorização por escrito da organização, 

podendo ser retirado em qualquer tempo. 

• Independentemente de ter feito a inscrição pessoalmente ou 

por terceiros, bem como da retirada do KIT KIDS de participação, 

que fora devidamente celebrada por mim, ou por intermédio de 

meu  TREINADOR,  CAPITÃO  DE  EQUIPE  OU  ADMINISTRADOR  DE 

EQUIPE; declaro estar ciente de todo o teor do regulamento da 

prova, bem como de meus direitos e obrigações dentro do 

evento, tendo tomado pleno conhecimento das normas e 

regulamentações da prova. 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA PROVA PEDESTRE “ACRU KIDS RUN/2019 

 

http://www.sportbro.com.br/

