
   

 

ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE 

 

REGULAMENTO GRUPO DE CORRIDA 

1. INSCRIÇÕES: 

Para fazer a sua matrícula o associado deverá agendar uma aula experimental junto ao 

DGE (Departamento Geral de Esportes), para definir o grau do seu condicionamento e 

posteriormente realizar a sua matrícula DGE. 

2. AULAS: 

O associado terá um limite de 10 (dez) minutos de atraso em sua aula (grupo), após esse 

período o mesmo poderá optar por iniciar as sequências dos exercícios de alongamentos e 

posteriormente participar da aula até o término da mesma. 

3. IDADE: 

A idade mínima permitida para matricular-se no grupo é 15 anos completados no ano da 

matrícula. 

4. AVALIAÇÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO MÉDICA: 

Para a prática da modalidade será obrigatório à entrega do: 
 
Atestado de Aptidão Física - PARQ – Associados com idade entre 15 a 17 anos deverão 
responder o PAR-Q com a assinatura do responsável e associados com idade entre 18 a 69 
anos terão que preencher e assinar o PAR-Q no DGE para a prática da atividade.  
 
Atestado Médico (Cardiologista) – Associados com idade superior a 70 anos, terão que 
apresentar o atestado médico no DGE declarando que a (o) associada (o) está apta (o) à 
prática. A entrega deverá ser feita no dia da inscrição ou no 1º dia de aula, o não 
cumprimento do prazo acarretará no impedimento da prática.  
 
O exame deverá ser renovado anualmente! 
 
Parágrafo Único: A avaliação física não é obrigatória, no entanto é aconselhável, pois 

permite ao professor conhecer as condições físicas do (a) aluno (a) (força, flexibilidade, 

capacidade aeróbia, desvios posturais, percentual de massa magra e gordura), 

possibilitando a elaboração de um programa de treinamento fidedigno às capacidades do 

aluno. O ATC disponibiliza o serviço de avaliação física. Para maiores informações e 

agendamento consulte a recepção da academia. 

 
5. UNIFORME: 

Os freqüentadores do grupo deverão estar trajados adequadamente para a prática da 

corrida, ou seja, calção ou shorts, agasalho de tactel, camiseta e tênis. É proibido o uso de 

chinelos, papetes, todo o tipo de jeans, ou estar sem camisa. 



6. PONTO DE ENCONTRO: 

Início da pista de Cooper. 

 

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: 

Nos dias de chuva as aulas não serão canceladas, as mesmas deverão ser transferidas 

para outro local.  Neste caso o ponto de encontro será em frente a academia.  

*Sempre que houver mudança de local o DGE estará informado sobre o local das atividades. 

 

Dias e Horários Técnico de Corrida Flávio Moreira 

Segundas e Quartas 

Feiras das 18h às 20h. 

Coordenador 

Responsável 
Odair de Souza Prata Junior 

Supervisor Antonio Menezes                              

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu___________________________________________________declaro estar ciente do 

Regulamento Específico do Grupo de Corrida, concordando com o conteúdo apresentado. 

Obs.: Para os menores os pais ou responsáveis deverão assinar este termo. 

Nome:__________________________________________________________ 

Telefone:_________________________Celular:________________________ 

Email:__________________________________________________________ 

 

Barueri, _____de______________________de _________. 

 

 

______________________ 

                                                                                                                       Assinatura 

 

  


