
 
1 - A PROVA  

1.1. A TRAIL RUN KIDS SERRA DA BODOQUENA será realizada no dia 05 de 

junho de 2020, na distância única com percurso entre 400 e 800 metros, com 

participação de ambos os sexos, entre 6 a 14 anos, devidamente inscritas. 

 

1.2. A largada será no Centro e Convenções , conforme horário e percurso divulgado no 

site http://www.corridaserradabodoquena.com.br 

 

 Recomendamos aos inscritos e seus responsáveis que cheguem ao local do evento 

com antecedência mínima de 1 hora .   

 

1.3. A prova tem percurso composto por terrenos variados (estrada de chão – terrenos 

acidentados – trilhas - obstáculos naturais). O percurso é demarcado com fitas, cal e 

placas sinalizadoras, além de contar com apoio da equipe de staff. É importante que 

o ATLETA siga com atenção as sinalizações especificas e os fiscais de prova. 

 

1.4. A organização solicita extrema atenção às chamadas do sistema de som na área de 

Largada para eventuais alterações nos respectivos horários. 

 

1.5. A prova será disputada na categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL 

FEMININO divididos pelas seguintes faixas etárias: 

 6 a 8 anos 

 9 a 11 anos 

 12 a 14 anos   

1.6. Destacamos que o principal objetivo é divertir e incentivar a pratica esportiva para 

as crianças. Uma disputa simbólica que pretende deixar boas lembranças e 

referências relacionadas ao esporte de aventura e saúde. 

2 - INSCRIÇÕES E PRAZOS  

2.1. Poderão inscrever-se na prova alunos matriculados nas escolas da rede de ensino 

municipal e estadual e particular do munícipio de  Bodoquena-MS. 

2.2. Cada escola terá um número de inscrições a definir e elegerá um professor 

“padrinho” (de preferência professor de educação física) que será responsável pelas 

inscrições da sua escola. 

2.2.1. O critério de escolha dos alunos ficará a critério de cada escola. 

http://www.corridaserradabodoquena.com.br/


 
2.3. A inscrição é gratuita. As fichas de inscrição, juntamente com o termo assinado 

pelos pais, deverão ser entregues até 30 dias antes da prova (05/05/2020) pelo 

responsável de cada escola. 

2.4. Serão destinadas 100 vagas no total para os alunos da rede municipal e estadual e 

particular  

2.4.1. Caso a demanda de alunos interessados seja superior a quantidade de vagas, as 

inscrições serão selecionadas baseado em critérios que serão divulgados para os alunos. 

2.5. Para participar, o aluno deverá apresentar no ato da inscrição o termo de 

autorização (disponibilizado pela organização) assinado pelo seu responsável legal.  

2.6. O responsável pelo participante declara no ato da inscrição ser responsável pelas 

condições físicas e psíquicas da criança. Declara também estar ciente do risco envolvido 

na atividade. 

2.7. Para efeito de inscrição e categoria valerá a idade que o atleta tiver no dia do 

evento. Poderá ser solicitada a apresentação de documento oficial com foto que 

comprove a idade do participante. 

2.8. A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de 

necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.  

3 - RETIRADA DE KIT E IDENTIFICAÇÃO 

3.1. Os kits serão primeiramente entregues em lote para os professores responsáveis 

pelos alunos. Em seguida, o professor ficará responsável pela distribuição dos kits para 

os alunos.  

3.2. Não serão entregues kits durante o evento e nem após o evento. 

4 – PREMIAÇÃO  

4.1. Troféu para os 3 (três) primeiros colocados  

4.2. A cerimônia de premiação de troféus será realizada após todos os atletas 

concluírem o percurso. Recomendamos que os responsáveis pelas crianças fiquem 

atentos para orientar os alunos que tiverem seus nomes chamados para premiação. 

4.3. Todo atleta devidamente inscrito que concluir o percurso e estiver usando o número 

de peito ou a camiseta do evento receberá medalha de participação. 



 
5 - REGRAS E INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO  

5.1. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de 

catástrofe ponham em risco a integridade física dos participantes. 

5.2. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA e seu responsável legal, assume total 

responsabilidade pelos dados fornecidos e aceita totalmente o REGULAMENTO da 

prova. 

5.3. Ao participar deste EVENTO, o ATLETA e seu responsável legal, cede todos os 

direitos de utilização de sua imagem, 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.  

5.4 Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA e seu responsável legal assume estar 

consciente dos riscos que a atividade proporciona. Assume também, conhecer as 

características do terreno e os possíveis riscos de lesões como torções, luxação e 

fraturas.  

5.5. A ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como seus PATROCINADORES, 

APOIADORES E REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos 

causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo 

esses de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

5.6. Os competidores deverão utilizar a camiseta fornecida pelo evento (kit de 

participação) durante a prova.  

5.7. Recomendamos o uso do boné, tênis e roupa adequada para modalidade. Assim 

como o uso de protetor solar. 

 

5.8 O ATLETA que empurrar o(a) outro(a), de modo a impedir sua progressão, estará 

passível de desclassificação do(a) atleta. 

5.9. Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta será passível de 

desclassificação, a qualquer momento do evento. 

5.10. Os professores de cada escola ficarão responsáveis por organizar e orientar as 

crianças sob sua responsabilidade. 

5.11. Haverá atendimento emergencial aos atletas e serviço de ambulância para 

remoção. Após a remoção a continuidade do atendimento será efetuada na REDE 

PÚBLICA sob responsabilidade desta.  



 
5.12. Competidores com alergia a picada de insetos ou outros elementos contidos em 

ambiente natural devem levar sua própria medicação para participar da prova e informar 

a sua condição para organização. 

5.13. Haverá ponto de hidratação com água na largada e chegada.  

5.14. A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do 

EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente. 

5.16 As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas através do e-mail: 

contato@corridaserradabodoquena.com.br, para que seja registrada e respondida a 

contento. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

ESPORTIVO E USO DE IMAGEM E VOZ 
 

Nome do Aluno(a):                                                                  Idade :  

RG: 

No. de Matrícula na Escola:  

Email: 

 

Pai ou Responsável pelo Aluno:  

RG: CPF: 

Endereço Rua/no.·. 

Município/Estado: 

Escola:  

 

Na qualidade de responsável legal, autorizo a participação do(a) estudante acima 

identificado(a) na competição do TRAIL RUN KIDS SERRA DA BODOQUENA – na 

modalidade Corrida de Trilha, bem como o uso dos direitos de imagem do(a) mesmo(a) para fins 

de divulgação ou publicidade institucional.  

Declaro que o(a) estudante se encontra em plenas condições físicas, estando ciente 

dos riscos normais da prática de atividades físicas ou de competição, razão pela qual isenta os 

promotores do evento de quaisquer responsabilidades, civil e criminal.  

Declaro estar ciente do regulamento da prova disponível no site oficial do evento. 

Por esta ser a expressão de vontade, não tendo qualquer dúvida a respeito, ciente de 

que a nada há a ser reclamado a título de direitos ou indenização.  

 

 

_____________________, _____ de __________________ de 2020.  
 

 

 
 

 

_______________________________________ 

Nome, RG e assinatura do pai ou responsável legal 


