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REGULAMENTO GERAL 

 

Artigo 1º - DA CORRIDA 
 

§ 1º - Com o objetivo de promover a saúde e buscar estilos e hábitos de vida mais saudáveis desde a infância, 

Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, juntamente com a 

Federação Mineira de Atletismo, realizam a 8ª edição da Corrida do Pipoquinha. Este evento conta com a 

participação de pequenos atletas com idades que variam de 4 a 15 anos, e sua elaboração conta com distâncias 

curtas a serem percorridas, cuidadosamente estudadas para cada fase do desenvolvimento motor da criança ou do 

pré-adolescente. A corrida tem também como objetivo proporcionar lazer, cultura, entretenimento e atividades 

lúdicas às crianças, seus familiares, moradores da cidade e ainda promover o esporte como meio de cidadania. 

 

 

Artigo 2º - DO EVENTO 
 

§ 1º - A 8ª edição da Corrida do Pipoquinha acontece no Sábado, dia 14 de maio de 2022, na orla da Lagoa Grande 

- Avenida Piauí em frente à rodoviária, a partir das 15 horas, quando se inicia a concentração e o aquecimento dos 

atletas. Os atletas inscritos disputarão provas de 50 metros, 75 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros e 400 

metros, dependendo da idade completa referente ao ano de 2022. A largada da primeira bateria será às 15:30 horas. 

As inscrições são limitadas a 200 corredores, e todos os inscritos receberão medalha pela participação no evento. O 

evento esportivo torna-se instrutivo, atingindo uma meta fundamental traçada pelos organizadores da Corrida, que é 

a de incentivar as famílias a apostarem no esporte e no divertimento educativo como forma de influenciar no 

crescimento saudável e inteligente para os filhos, sobrinhos e netos. A participação de crianças em eventos deste 

porte traz melhorias na condição física, na socialização e no entretenimento de cada pequeno atleta.  

  

 

Artigo 3º - DAS INSCRIÇÕES 
 

§ 1º - As inscrições poderão ser feitas entre os dias 01 de 

fevereiro ao dia 03 de maio de 2022 através do site de 

inscrição www.keepsporting.com ou 

www.corridadomilho.com.br, também na loja Ducks Sports, 

localizada na Rua General Osório, 41 - Centro, Patos de 

Minas / MG. Telefone  (34) 3823-1315. 
 

§ 2º - Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições 

após a data citada acima.  
 

§ 3º - O valor da inscrição é R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) no primeiro lote, R$59 (cinquenta e nove reais) no 

segundo lote. Cada atleta inscrito recebe um kit com camiseta, balde de pipoca, squeeze e número de peito, além de  

brindes de parceiros. 
 

§ 4º - As inscrições deverão ser preenchidas corretamente. Informações incorretas acarretarão na desclassificação 

do participante. 
 

§ 5º - A inscrição deverá ser realizada e autorizada pelos pais ou responsável.  
 

§ 6º - Caso a criança desista da prova, não haverá restituição do valor pago pela inscrição. 

 

 

 

 

http://www.keepsporting.com/
http://www.corridadomilho.com.br/
https://www.google.com/search?q=telefone+ducks+sports+patos+de+minas&oq=telefone+ducks+sports+patos+de+minas&aqs=chrome..69i57j0.6736j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Artigo 4º - DOS KITS E CHIPS 
 

§ 1º - Cada kit é composto pelo número de peito, camiseta, squeeze, balde de pipoca e serão entregues nos  dias 13 

de maio de 2022 de 14h às 17h e no dia 14 de maio de 2022 de 8h às 12h, na loja Ducks Sports, localizada na Rua 

General Osório, 41 - Centro, Patos de Minas / MG. Telefone  (34) 3823-1315. 

 

 

Artigo 5º - DAS PROVAS: CATEGORIAS/BATERIAS 
 

§ 1º - Os atletas disputarão baterias que terão distâncias preparadas de acordo com a faixa etária. Abaixo, estão as 

categorias e horários de provas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2º - Para a realização de cada prova, as crianças serão separadas em grupos com a identificação de suas 

respectivas faixas etárias. Cada criança deverá ficar atrás da placa que indica a própria idade. O monitor guiará as 

crianças até o local da largada.  
 

§ 3º - Na largada, os corredores serão posicionados lado a lado, logo atrás da faixa. Dado o sinal de largada, os 

atletas correrão em direção ao pórtico de chegada. 
 

§ 4º - Pais de crianças de até seis anos poderão acompanhar os filhos, desde que obedeçam às regras do 

regulamento. 
 

§ 5º - Possíveis atrasos podem acontecer na largada das baterias. 
 

§ 6º - A corrida acontecerá em qualquer condição climática, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe ou 

força maior coloque em risco a integridade física dos participantes.  

 

Artigo 6º- DA CRONOMETRAGEM 
 

§ 1º- Não haverá cronometragem eletrônica, o evento é alusivo (lúdico) e participativo, portanto, não haverá 

premiação das categorias por idade como recomenda a Confederação Brasileira de Atletismo.  

 

Artigo 7º- DA PREMIAÇÃO  
 

§ 1º- Ao final de cada bateria, todos os atletas ganharão medalhas especiais de participação. 
 

§ 3º- Brindes serão distribuídos ao longo do evento. 

 

BATERIA NASCIMENTO DISTÂNCIA HORÁRIO/LARGADA 

1ª – 2 e 3 anos 2019 e 2020 30 m 15:30 

2ª – 4 anos 2018 50 m A seguir 

3ª – 5 anos 2017 50 m A seguir 

4ª – 6 anos 2016 50 m A seguir 

5ª – 7 anos 2015 75 m A seguir 

6ª – 8 anos 2014 75 m A seguir 

7ª – 9 anos 2013 100 m A seguir 

8ª – 10 anos 2012 100 m A seguir 

9ª – 11 anos 2011 200 m A seguir 

10ª – 12 anos 2010 200 m A seguir 

11ª – 13 anos 2009 300 m A seguir 

12ª – 14 anos 2008 300 m A seguir 

13ª – 15 anos 2007 400 m A seguir 

https://www.google.com/search?q=telefone+ducks+sports+patos+de+minas&oq=telefone+ducks+sports+patos+de+minas&aqs=chrome..69i57j0.6736j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Artigo 8º - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

§ 1º - Os atletas deverão estar preparados e prontos no local de sua largada com pelo menos meia hora de 

antecedência, quando serão dadas as instruções finais. 
 

§ 2º - Haverá serviço médico para qualquer tipo de emergência. A segurança da prova será garantida pelos órgãos 

competentes e haverá fiscais para orientação aos participantes. 
 

§ 3º- A supervisão do atleta inscrito cabe exclusivamente ao responsável. Não cabe à organização do evento e a 

nenhum de seus contratados supervisionar individualmente cada atleta inscrito, no decorrer do evento.  
 

§ 4º- As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela comissão organizadora, de forma soberana, 

não cabendo recursos à mesma.  

 

Artigo 9º - DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

§ 1º - A comissão organizadora é constituída pelos membros da Federação Mineira de Atletismo, da empresa 

Resultado Final e da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal. Essa comissão tem 

por finalidade apreciar e decidir todos os casos a ela submetidos. 
 

§ 2º - Os casos omissos não citados neste regulamento serão analisados e julgados pela comissão. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa prova a todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

     DICAS / SUGESTÕES 
 

* Antes da prova, sirva um café da manhã reforçado com frutas, leite, 

carboidratos (pães) e proteínas (queijo/peito de peru ou presunto) para 

as crianças; 

* Intensifique o uso de bloqueador solar no rosto e corpo da criança, ao 

longo do evento; 

* Tenha sempre em mãos uma garrafa d’água, suco de frutas ou outra 

bebida para consumo durante o período que durar a prova. 

* Leve uma roupa adicional, caso ocorra alguma eventualidade. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 
 

COMO RESPONSÁVEL POR CRIANÇA PARTICIPANTE DESTE EVENTO, DECLARO QUE: 

• Os dados pessoais fornecidos para efetivar a sua inscrição na 8ª edição da Corrida do Pipoquinha são de 

minha total responsabilidade. 

• Meu(minha) filho(a) participa deste evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 

responsabilidade os organizadores, patrocinadores e realizadores. 

• Estou ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado(a) para participação, gozando de saúde perfeita e 

de haver treinado adequadamente para este evento. Assumo todas as responsabilidades quanto a qualquer 

tipo de acidente, isentando a Organização de qualquer responsabilidade.  

• Assumo ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos pessoais ou materiais por ele (a) causados durante 

a sua participação neste evento. 

• Assumo com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, assistência médica e quaisquer outras 

despesas necessárias ou provenientes da sua participação neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. 

• Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis somente após ser confirmada a inscrição no evento, 

e que é de minha responsabilidade acompanhar as informações e alterações, bem como acessar 

ocasionalmente o site do evento (www.corridadomilho.com.br). Concordo com qualquer possível 

modificação que venha a ter neste regulamento, e me proponho a manter-me informado sobre os fatos deste 

evento, além dos serviços e/ou cortesias que estarão disponíveis para a participação de meu (minha) filho 

(a) nesta Corrida. 

• Aceito, como responsável por meu (minha) filho(a), não portar e nem utilizar, dentro da área do evento, 

nenhum material político, promocional ou publicitário sem autorização da comissão organizadora, e 

também nenhum tipo de material ou objeto que ponha em risco a segurança do evento, participantes e/ou 

das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela organização ou autoridades das áreas delimitadas, caso 

ocorra alguma imprudência. 

• Declaro ter pleno conhecimento do regulamento e declaro também que devo respeitar as áreas da 

organização destinadas aos atletas.   

 

 

Sendo assim, declaro que meu (minha) filho(a) está apto(a) à prática esportiva na Corrida do Pipoquinha.  

 

 

Ao efetuar a inscrição, eu declaro que automaticamente estou concordando com todo o regulamento e este 

termo de responsabilidade.  
 

 

 

http://www.corridadomilho.com.br/

