REGULAMENTO MAXIMUS KIDS
A primeira edição da Maximus Kids, a versão infantil da Corrida de Obstáculos
Maximus Race, aconteceu em 05 de Junho de 2016 no 1º. BIS do Exército em
Manaus, e dessa vez será a oportunidade para os mini Gladiadores de
Fortaleza.
1. A segunda edição da MAXIMUS KIDS, será realizada no sábado, 25 de Março de 2017, na
Arena Maximus Kids Praia do Futuro, além da corrida de obstáculos, teremos várias
brincadeiras.
2. Os atletas disputarão baterias que terão distâncias variadas de acordo com a idade. Segue
uma relação das distâncias a serem percorridas pelas crianças:
De 02 a 04 anos – 300 metros e 6 obstáculos
De 05 a 07 anos - 500 metros e 8 Obstáculos;
De 08 a 12 anos – 1000 metros e 12 Obstáculos;
TAMANHO DAS CAMISAS: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, P, M E G

3. O evento terá inicio às 08:00 horas.
4. Haverá dois tipos de credenciais para os pais: credencial de acesso à área de concentração,
a qual receberão somente os pais de crianças até seis anos (é preferível que o pai não
permaneça na área de concentração para evitar a dispersão e colaborar para o andamento do
evento). Em casos excepcionais cabe ao responsável solicitar esta credencial. Já a credencial
de fotografia será acessível a um único responsável por mini-gladiador e dará acesso à área
destinada a fotografias.
5. Todos aqueles que tiverem acesso à pista, crianças ou responsáveis, deverão calçar tênis.
Não será permitido o acesso em nenhuma hipótese de qualquer pessoa com calçado que não
seja tênis.
6. Às 07:30 horas terá início a concentração dos atletas.

7. As baterias da Corrida serão iniciadas às 08:00 horas por ordem de idade. Começando pelas
crianças de 02 anos e encerrando pelas crianças entre 09 e 11 anos.
8. As inscrições terão custo de R$ 49,00 (Quarenta e Nova Reais) até 10 de Março; R$69,00
(Sessenta e Nove Reais) até 20 de Março, valores terão o acréscimo da taxa do site .
9. As inscrições serão feita pelo site www.sympla.com.br ou pelo aplicativo SYMPLA.
10. Todos os atletas receberão camiseta e medalha de participação do evento
11. Não há classificação formal.
12. A Corrida acontecerá com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de
catástrofe coloquem em risco a integridade física dos participantes e ou espectadores.
1) GERAL
1.1 As crianças serão chamadas para a área de concentração a partir das 07:30 horas .
1.2 O locutor chamará as diversas idades para a concentração.
1.3 De 02 a 04 anos, os pais podem acompanhar na pista. Dos 05 aos 08 anos serão
permitidos a entrada dos pais na área de competição (não na pista). O acompanhante deverá
estar usando tênis.
1.4 Não será permitido a nenhum atleta participar de sapatilha por questões de segurança para
os demais atletas.
1.5 Cada criança deverá ficar atrás da placa com a sua idade.
1.6 O monitor respectivo levará as crianças até o local de largada.
1.7 Os pais terão acesso às crianças, após estas pegarem as suas medalhas.
1.8 Teremos a equipe médica para qualquer eventualidade.
1.9 Os pais devem procurar manter um clima de cordialidade e respeito.
1.10 As provas devem ser encaradas pelos pais como um evento esportivo, como parte de
aprendizado dos filhos.
1.11 As crianças encaram as provas como disputa, o que faz parte de seu aprendizado.

