
 

REGULAMENTO XC RUN KIDS - Búzios 

A XC RUN KIDS será realizada no dia 09 de novembro de 2013, em Búzios (RJ), 

quaisquer sejam as condições climáticas do dia, desde que não ofereçam risco aos 

participantes. A prova terá início às 16h, com largada e chegada na Rua das Pedras. As 

crianças deverão estar no local de largada, acompanhadas pelos respectivos 

responsáveis, com pelo menos meia hora de antecedência, devidamente equipadas e 

aptas a participar desta corrida.  

 1. REGRAS GERAIS DO EVENTO:  

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

conhecimento deste regulamento.  

B. É responsabilidade dos responsáveis pelas crianças participantes mantê-las 

adequadamente hidratadas.  

C. Percurso: as crianças devem permanecer no percurso designado e sinalizado pela 

organização. O uso de atalhos é proibido. Todas devem ter conhecimento do percurso 

designado. Pais podem acompanhar os filhos apenas na categoria 1 a 4 anos.  

E. Conduta: o comportamento inadequado ou o uso de idioma abusivo, com agressão 

verbal ou de qualquer espécie, é caso de advertência, banimento, desqualificação ou 

multa.  

G. Acessórios sonoros: não será permitido o uso de nenhum tipo de aparelho sonoro 

ou de comunicação de qualquer espécie durante a competição. Exemplos: headphone, 

mp3 players ou rádios etc.  

M. Premiação: as crianças devem retirar as medalhas e demais artigos oferecidos pela 

organização como prêmio na chegada, caso contrário perderão o direito aos prêmios.  

N. Kit de atleta: os kits deverão ser retirados nas datas, locais e prazos divulgados pela 

organização da prova, mediante apresentação de documento de identificação com 

foto (RG, etc). Não haverá entrega anterior ou posterior, mesmo para os que 

desistirem de participar da competição, a qualquer tempo.  



 

O. Cadastro: o participante ou seu responsável autoriza a utilização dos seus dados 

cadastrais pela Tillmann Assessoria e Eventos Esportivos Ltda 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.  

P. 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 na 

prova.   

Q. Numeração: o número do atleta é pessoal e intransferível e deve ser usado à frente 

do corpo, preferencialmente, na altura do peito.   

R. 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 Tillmann Assessoria e Eventos 

Esportivos Ltda, bem como quaisquer dos envolvidos na organização da prova, isentos 

de responsabilidade.  

S. Decisões Soberanas: as dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela 

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

T. A organização pode alterar o conteúdo deste regulamento a qualquer momento 

sem aviso prévio.  

 

          Corrida/ Idades* Distâncias 
------------------------------------------------------ 
         1 a 4 anos               50 metros 

         5 a 6 anos             100 metros 

         7 a 8 anos             300 metros 

         9 a 10 anos           500 metros 

         11 a 12 anos               1km 

*(idade considerada em 31/12/2013) 


