
SOBRE O EVENTO

A CORRIDA DO EXÉRCITO BRASILEIRO é uma corrida no formato online que permite 

ao participante correr e caminhar onde e como quiser, marcando o seu percurso com 

aplicativos de celulares.

Esta corrida tem como finalidade o incentivo da prática esportiva em tempos de 

pandemia. 

COMO FUNCIONA

Depois de inscrito, realize sua corrida na distância escolhida, procure o post com a idade 

e sexo correspondente a sua categoria na página do facebook da 3MaisEventos e 

coloque nos comentários o arquivo (PRINT) de seu percurso. 

Caso não possua facebook entre em contato pelo e-mail: 

contato.3maiseventos@gmail.com ou pelo WhatssApp (19) 98820-4569.

Formas de comprovação

Aplicativos de corrida compatíveis com seu celular que comprovem sua distância 

percorrida, seu tempo e sua altimeria (Strava, Relive, Nike +, Runkepper etc.)

ENTREGA DE KITS

Os Kits poderão ser retirados ou serão enviados em até 25 dias após o recebimento e a 

confirmação do resultado.

O Kit somente será retirado no dia e horário marcado pela organização na Rua  

Anhanguera, 362 - Morumbi, Piracicaba – SP(TIRO DE GUERRA), em sistema de 

agendamento pelo WhatsApp da 3MaisEventos (19) 98820-4569), salvo aos inscritos 

que optarem pelo envio pelos correios.

CATEGORIAS E MODALIDADES

As modalidades serão: 5km, 10km e caminhada (5km).

Divisão de categorias.

Sub 23 18 a 23 anos

Sub 30 24 a 30 anos

Sub 35 31 a 35 anos



Sub 40 36 a 40 anos

Sub 45 41 a 45 anos

Sub 50 46 a 50 anos

Sub 55 51 a 55 anos

Sub 60 56 a 60 anos

Sub 65 61 a 65 anos

Sub 70 66 a 70 anos

Over 70

Divisão igual para masculino e feminino.

Regulamento Corrida do Exército Brasileiro

INSCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS.

As inscrições poderão ser feitas online nas plataformas de inscrição informadas no site do 

evento (sujeito a cobrança de taxa de conveniência, cobrada pelo prestador do serviço de 

inscrição online terceirizado) até dia 31 de Julho de 2020. 

A inscrição para a o evento terá o seguinte valor: 

Lote único: - R$40,00 (mais taxa do site) – composto por medalha, camiseta e máscara.

Em caso de envio pelos correios será cobrado informado pelo site através de seu CEP.

DATA E HORÁRIO.

·0 02 ou 09 de Agosto, horário estipulado das 7h ás 10h.

DA COMPROVAÇÃO.

·1 Serão aceitos todos aplicativos que tenham comprovação de data, horário, 

distância e altimetria;

·2 Em caso de empate nos minutos e segundos a ALTIMETRIA será o fator de 

decisão. Valerá a que for maior;

·3 Tolerância de 50m acima da distância que o participante se inscreveu.

·4 Não haverá tolerância para qualquer distância a menos do que a pessoa se 

inscreveu.

·5 Todo participante deve colocar seu print na página do facebook na data limite (9 de 

Agosto até ás 13h)

·6 Seu arquivo deverá ser colocado na págida da 3MaisEventos no Facebook (link da 

página:https  ://www.facebook.com/3maiseventos/)



DA PREMIAÇÃO

·7 Serão premiados 1°, 2° e 3° da modalidade corrida 5km e 10km de cada categoria.

SEGURO DE VIDA.

·8 Não há seguro de vida nem de qualquer tipo cobrindo este evento, devido a 

impossibilidade de reunir as pessoas em percurso demarcado e fechado ao 

trânsito.

Ao se inscrever neste evento VOCÊ CONCORDA com este regulamento e isenta a 
organização  do  evento  bem  como  patrocinadores  de  qualquer  ato  que  possa 
ocorrer em virtude de sua participação no evento.

·9 Utilize máscara de proteção.

·10Planeje seu percurso com antecedência e certifique-se da segurança ao realizar 
seu percurso.


