PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCAÇÃO
JAAVAS/ APAE- MANAUS
REGULAMENTO OFICIAL
III CORRIDA DO ABRACINHO – 2017

01- A prova III Corrida do Abracinho será realizada no dia 26 de agosto de 2017,
pela Prefeitura Municipal de Manaus, em prol da APAE – Manaus ( Associação
de Pai e Amigos dos Excepcionais de Manaus), tendo a participação de atletas
de ambos os sexos, com idade mínima de 01(um) anos ( data de nascimento e
não o ano), devidamente inscritos, doravante denominados ATLETAS, nas
seguintes distancias.
02- A III Corrida do Abracinho será disputada nas seguintes categorias:
Categoria
(ano de nascimento)
Fraldinha 2016
Fraldinha 2015
Fraldinha 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Distancia

Categoria

50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
100m
100m
200m
200m
400m

Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

A “LARGADA” e a “CHEGADA” serão no mesmo local (Complexo Turístico da
Ponta Negra), com forme percurso.
O inicio do evento está previsto para 15h40
03 Poderão participar da III Corrida do Abracinho, crianças de ambos os sexos, de
01 (um) a 12 (doze) anos de idade, regularmente inscritas de acordo com este
regulamento, desde que acompanhada de seus respectivos responsáveis.

Observações :

Os horários de largada poderão sofrer pequenas alterações, de antecipação ou atraso,
devido a quantidade de inscritos, em cada categoria. A tabela acima é uma previsão
de inicio de largada da primeira bateria.
Serão disputadas, diversas baterias, em cada categoria (ano de nascimento/ sexo). Os
participantes deverão largar mediante som do apito.
04 Limite de participantes e valores de inscrição:
As inscrições estão limitadas a 500 (quinhentos) participantes e deverão ser
efetivadas a partir do 19/07/2017 e 20 /08/2017, exclusivamente, por meio de
deposito na Agencia do Bradesco n° 3734, Conta Corrente 3260-5 – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus e do preenchimento da ficha de
inscrição no site da APAE- Manaus que deve ser enviado por e-mail;
jaavas.manaus@gmail.com
A taxa de inscrição será de R$ 40,00 (quarenta) reais.
A Organização também poderá, a qualquer momento e com aviso prévio, suspender
ou prorrogar prazos, assim como aumentar ou diminuir o limite de inscrições, em
função de necessidades diversas, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais.
Importante
a) As informações dos dados do participante deverá ser fornecida pelo
responsável.
b) As informações incorretas dos dados do participante acarretará na sua
desclassificação.
c) Caso o participante desista da prova, o valor da inscrição não será devolvido.
05 Entrega do Kit
Para retirada do kit de corrida é obrigatória do comprovante de inscrição
devidamente quitado à apresentação .
É obrigatória, também, a apresentação do recibo de inscrição na retirada do kit de
corrida.
a) O kit de corrida é composto por : 1 camiseta para a criança e 1 pulseira para o
acompanhante.
A pulseira dará acesso a área de recreação
b) Todos aqueles que tiverem acesso à pista, participantes e responsáveis, deverão
calçar tênis. Não será permitido, em nenhuma hipótese, o acesso de qualquer
pessoa com outro tipo de calçado.
06 Os participantes deverão estar prontos no local de concentração, com
antecedência, para receber instruções finais.

07 Premiação: todas as crianças inscritas na III Corrida do Abracinho, que
participarem de forma efetiva receberão medalhas de participação.
08 A III Corrida do Abracinho poderá ser cancelada por qualquer questão que
ponha em risco a segurança, bem como atos públicos, vandalismos e/ou motivos de
força maior, alheios a vontade da Organização.
09 As dúvidas e/ou omissões deste regulamento ou no decorrer da prova serão
dirimidas pela Comissão Organizadora da III Corrida do Abracinho, de forma
soberana, não cabendo qualquer tipo de recurso.
10 Regras Gerais do Evento
10.1 Haverá, para atendimento emergencial aos participantes, um serviço de apoio
medico com ambulância para prestar atendimento e eventuais remoções. A
continuidade do atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como
de qualquer outra necessidade será efetuada na Rede Pública. A ORGANIZAÇÂO
não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que eventualmente o atleta
venha a ter durante ou após a prova.
10.2 O responsável da criança participante poderá decidir por outro sistema
de atendimento (remoção/ transferência , hospital, serviço de emergência e
médico entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÂO de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta sobre as consequências dessa decisão.
10.3 A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá
monitores para orientação dos participantes.
11 PREMIAÇÃO - Todo atleta que completar a corrida em conformidade com este
regulamento terá direito as premiações específica de participação.
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
a) A organização se reserva o direito de incluir qualquer outro tipo de
premiação, que será divulgada no dia da corrida
b) Duvidas e informações técnicas devem ser esclarecidas/obtidas com a
organização, nos telefones (92) 99962-4300 e (92)99350-1847;
c) A coordenação poderá, a seu critério ou conforme as necessidade da corrida,
incluir ou alterar itens deste regulamento, total ou parcialmente;
d) As duvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão
organizadora, de forma soberana, cabendo recurso a tais decisões.

A Coordenação

