
DE ELITE – 20 

O antídoto 

CORRIDA VIRTUAL 

 

Corrida virtual de 5 ou 10 quilômetros ou Desafio 500kcal. 

 

Faça sua corrida individual e 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. 

Para o Desafio qualquer atividade pode ser feita, mas deve queimar 500 quilocalorias. 

O Desafio é participativo NÃO terá ranking, porém sua marcação é avaliada da mesma 

forma para receber a medalha e/ou kit.. 

Envia o link para o e-mail que vai receber após sua inscrição e o resultado sai no site 

www.neorace.com.br. Neste mesmo site o participante poderá imprimir seu certificado. 

Todos os links e fotos passam por análise técnica, e é imprescindível para que o kit seja 

enviado. 

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 três tentativas de entrega faremos a entrega 

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

resultado divulgado e também não receberá o certificado. 

Kit Standart: 

Camisa 

Medalha 

Número de peito 

Certificado 

Frete. 

 

Kit Básico: 

 

Medalha  

Número de Peito 

Certificado 

Frete. 

 

 

O kit pode conter algum brinde do organizador em forma de cortesia, porém o descrito acima 

é o válido para inscrição. 

O participante só poderá participar de uma distância por inscrição, caso queira participar nas 

duas deve fazer duas inscrições. 

Os links ou fotos da sua corrida pode ser enviado até dia 30/05/2020. 

E as inscrições serão feitas até dia 22/05/2020. 



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. 

 

 

 

 

 

 


