A Prova infantil Maratoninha Kids, será realizada no dia 02 de Dezembro de
2018, na Praça Joaquim Lúcio, situada à Rua Alberto Miguel Setor campinas em Goiânia, Goiás Horário: 08:00 horas as 08:30
1 - REGRAS GERAIS
1.1 - Os atletas mirins podem participar da Prova, desde que seu responsável o
inscreva em uma única categoria, conforme sua idade até o dia 25/11/2018, as
vagas são limitadas.
1.2 - Ao participar da Prova, o responsável pelo atleta assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita e acata totalmente este
Regulamento.
1.3 - A prova será realizada por 1 (uma) único evento sem distinção de sexo,
em uma única bateria. O número de baterias e distâncias poderá ser alterado a
critério da Direção Técnica da prova.
2 - INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições serão limitadas a 100 participantes individuais e podem ser
encerradas no dia 25/11/2018 ou quando for atingido o limite estabelecido;
2.2 - Poderão se inscrever crianças de 5 a 9 anos completados até 31/12/2017.
2.3 - As inscrições devem ser realizadas através da Internet: nos site
www.maratonadesaude.com.br, www.drogariaplus.com.br as inscrições poderão
ser feitas somente pelo responsável do atleta ou por terceiros, desde que seja
maior de idade e tenha uma autorização por escrito do responsável;

2.4 - Ao participar da Prova, o responsável pelo atleta assume total
responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita e acata totalmente este
Regulamento.
3 – RETIRADA DE KIT

3.1 - O responsável pelo atleta deverá retirar o kit de participação composto de
camiseta e bag, no dia 01 de dezembro, das 09:00 as 18:00 horas na loja da
Drogaria Plus - Localizada na Av. Alberto Miguel, Nº 15, Setor Campinas,
Goiânia – GO e no Flamboyant Shopping Maiores informações pelo telefone:
(62) 3999-9304. Não serão entregues kits após as datas estipuladas para
retirada.
4 – LARGADAS
4.1 - Devido ao criterioso planejamento não serão aceitas após a inscrição
efetivada, trocas de atletas no dia da prova.
4.2 - ATENÇÃO:
As largadas são pontuais portanto chegue pelo menos uma hora antes da sua
largada.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 - Fica proibido o auxílio de terceiros para atletas com 5 anos ou mais, como
o acompanhamento do atleta. A participação dos atletas com 5 anos ou mais na
pista é individual.
5.2 - Somente os atletas deverão ter acesso a pista de corrida. É importante que
os responsáveis evitem permanecer nestes locais para facilitar o controle e
colaborar para o bom andamento da prova.
5.3 - Haverá para atendimento emergencial aos atletas mirins, um serviço de
apoio médico com ambulância para prestar o 1º atendimento e eventuais
remoções.
5.4 - A segurança da Prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para a orientação dos atletas mirins e seus responsáveis.

5.5 -

Os acessos às áreas de Concentração e Largada/Chegada serão

sinalizados, sendo proibido ultrapassar os balizamentos que delimitam estas
áreas, sob qualquer pretexto.
5.6 - Os responsáveis terão acesso a seus atletas mirins após estes pegarem as
suas medalhas.
5.7 - O responsável pelo atleta tem a obrigação de preencher corretamente,
assinar e entregar à Organização a Ficha de Inscrição da prova.
5.8 - A inscrição do atleta na prova é de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta.
5.9 - É obrigatório o uso do NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO pelo atleta, que
deverá ser fixado na frente da sua camiseta.
5.10 - A Prova acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso as
condições atmosféricas coloquem em risco a integridade física dos participantes
e/ou espectadores.
5.11 - Poderão os ORGANIZADORES / REALIZADORES suspender a Prova por
questões de segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força
maior.
5.12 - As inscrições da prova são intransferíveis.

