
 
 

REGULAMENTO BIKE VIVA KIDS 
 

O evento BIKE VIVA KIDS é uma prova de ciclismo para crianças de 2 a 12 anos 
alusiva ao lançamento do Instituto Emanuelle e ao Movimento BIKE VIVA. 
Inscrições gratuitas e com direito a medalha de participação para todas as 
crianças. 
 
I- DA PROVA 
A Prova de Ciclismo denominada BIKE VIVA KIDS, operacionalizada pela Associação 
Esportiva FIREBIKERS TEAM, será realizada no dia 13 de março de 2022, na cidade 
de Campo Grande, estado Mato Grosso do Sul, com a participação de CRIANÇAS DE 
AMBOS OS SEXOS, devidamente inscritas. 
 
I.I - DA LARGADA 
A largada da prova será no estilo Le Mans, ou seja, cada participante largará correndo 
a pé de uma distância de 10 metros, onde cada pai/responsável estará aguardando 
segurando a bicicleta correspondente ao participante do evento. 
 
II - IDADE 
A idade dos participantes, obedecerão ao limite entre 02 a 12 anos. 
 
III - EVENTO 
Independentemente da condição climática, o evento será realizado no estacionamento 
do Shopping Campo Grande, e terá a largada no dia 13 de março de 2022, ás 08:45 
(oito horas e quarenta e cinco minutos), e chegada no mesmo local (é possível que haja 
adequação de horário por conta do passeio principal). 
 
IV - PERCURSO 
O percurso conta com aproximadamente 100m (cem metros), contando com obstáculos. 
 
V - DO APOIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
Cada pai/responsável terá o direito de ajudar o seu filho durante o percurso, nos pontos 
especificados no percurso. 
 
VI - BATERIAS 
IV.I - Categoria 02 a 03 anos, masculino e feminino - 1 volta: Largada ás 08:45 (oito 
horas e quarenta e cinco minutos) da manhã; 
IV.II - Categoria 04 a 06 anos, masculino e feminino - 1 voltas: Largada após o 
término da categoria do item IV.I deste regulamento; 
IV.III - Categoria 07 a 09 anos, masculino e feminino - 1 voltas: Largada após o 
término da categoria do item IV.II deste regulamento; 
IV.IV - Categoria 10 a 12 anos, masculino e feminino - 1 voltas:  Largada após o 
término da categoria do item IV.III. 
 
IMPORTANTE: A prova não contará com o fornecimento de troféus, bem como, nenhum 
tipo de colocação/pódio. Restando apenas o fornecimento da medalha de participação 

aos inscritos que completarem a prova. 


