
Corrida Soldado do Bope Nas Trevas Virtual 2021 
 
Corrida virtual de 6 quilômetros.  
 
A “Corrida Soldado do Bope Nas Trevas Virtual 2021” é uma corrida à distância (corrida virtual) 
que tem em sua funcionalidade o seguinte:  
 
- A inscrição é feita no site Ticket Agora como uma corrida normal, com a única diferença de 
cálculo de frete para envio do kit.  
 
-A corrida é individual e feita onde o participante quiser.  

-Marque com um link de gps, aplicativo, foto do painel da esteira ou foto do relógio com gps. 

As informações essenciais são distância e tempo. 

-O participante valida sua marcação em nosso site www.deelite.com, colocando sua distância, 

tempo, cpf e imagem contendo o comprovante da corrida (ex: um link de gps, aplicativo, foto 

do painel da esteira ou foto do relógio com gps). 

-O resultado é publicado no site www.deelite.com.br 
 

 
Cronograma. 

- - De 16/03 à 19/03 período de inscrições.  

- Até dia  26/11 período de validação de marcação no site www.deelite.com.br 

- Dia 01/04 divulgação de resultado no site www.deelite.com.br 

- Os kits serão enviados até dia 12/04. 

 

Validação de Resultados 

Todos os links e fotos passam por análise técnica, e é imprescindível imagem comprobatória 

de aparelho com gps contendo distância e tempo, ou foto de painel de esteira. 

Caso o participante não valide seu resultado ele está desclassificado da corrida e desta forma 

não recebe seu kit de participação, e nenhum item contido nele. 

Do envio 

O inscrito recebe seu kit em casa, após validado sua corrida. As entregas poderão ser feitas por 

moto-boy, transportadoras ou Correios. A organização se reserva a escolha de entrega. Não 

faremos entrega em áreas de risco. Após uma tentativa de entrega faremos a entrega 

presencial em nossa sede em data oportuna, desta forma o participante pode não ter seu 

resultado divulgado e não receberá o certificado. 

A organização não se responsabiliza por qualquer extravio que possa ocorrer junto aos 

Correios, assim como o tempo de entrega. Caso o kit retorne para a organização, será cobrado 

um novo frete ao participante. 

O kit pode conter algum brinde do organizador em forma de cortesia. 

 

 

 

http://www.deelite.com/
http://www.deelite.com.br/
http://www.deelite.com.br/


Da Participação. 

A organização não se responsabiliza pelo local onde o participante escolhe para correr, é uma 

corrida virtual e cabe ao participante a escolha de um local condizente com a situação de 

decretos governamentais, assim como resguardo de sua saúde. 

Na hora da compra o participante escolhe o tipo de kit que receberá por sua participação, 

estando descriminado no site de compra os brindes e objetos que compõe o kit escolhido. 

É de responsabilidade do participante manter seu cadastro no site Ticket Agora atualizado, 

pois o endereço de entrega será o mesmo do cadastro 

Premiação. 

Os ATLETAS classificados do 1º ao 5º lugares, MASCULINO E FEMININO, receberão troféus, 
independentementede estarem inscritos nas categorias ELITE ou GERAL. E os classificados de 1º 
a 3º lugares, MASCULINO E FEMININO, nas categorias: 

 
OPEN até os 39 anos 

 MASTER desde os 40 até os 49anos 

 SENIOR acima de 50 anos 

Tanto os ATLETAS inscritos na modalidade presencial que pediram transferência para virtual, 
quanto os que se inscreveram diretamente na virtual, disputarão as premiações sem qualquer 
distinção. 
 

Do regulamento. 
É de responsabilidade do participante acompanhar as redes sociais e e-mails da 
organização, vivemos um período de mudanças inesperadas, e faremos de tudo para seguir 
as ordens governamentais. 


