REGULAMENTO
1. A PROVA
1.1. O DESAFIO GRANDES HERÓIS é uma prova virtual e individual
que se dará início na data de 15/05/2020. Poderão participar pessoas de
ambos os sexos.
Deste evento fazem parte:
a. A corrida, caminhada ou pedalada na distância de 10.000 metros
(10Km).
b. A corrida, caminhada ou pedalada na distância de 100.000 metros
(100Km).
c. A corrida, caminhada ou pedalada na distância de 200.000 metros
(200Km)
d. A corrida, caminhada ou pedalada na distância de 500.000 metros
(500Km).
Obs. O atleta deverá optar por uma das 4 opções de quilometragem para
realizar o Desafio. No caso da inscrição para as 4 etapas será a mesma
quilometragem escolhida para todas as etapas.
1.2. O atleta deverá enviar pelo Whatsapp (13)981690413 a foto do relógio
com gps, ou foto da esteira, elíptico ou bicicleta, ou foto do app utilizado
para marcar o treino, contendo a quilometragem percorrida.
1.3. A organização irá contabilizar a quilometragem e ao final do Desafio
enviará o Certificado de Conclusão.
1.4. Não tem número limite de participantes.

2. INSCRIÇÕES
2.1. TAXA E PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
a. As inscrições para 1 Etapa com o Kit Herói (1 Medalha) estão com o
valor único de R$20,00. Podendo ser pago até 30/10/2020.
b. As inscrições para 4 Etapas com o Kit Herói (4 Medalhas) estão com o
valor único de R$80,00. Podendo ser pago até 30/10/2020.

c. As inscrições para 1 Etapa com o Kit Grande Herói (1 Camiseta e 1
Medalha) estão com o valor único de R$45,00. Podendo ser pago até
30/10/2020.
d. As inscrições para 4 Etapas com o Kit Grande Herói (1 Camiseta e 4
Medalhas) estão com o valor único de R$105,00. Podendo ser pago até
30/10/2020.
ATENÇÃO: Menores de 18 anos só poderão participar com a autorização
de um responsável.

3. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1.
a. Os dados para o preenchimento deverão ser fornecidos corretamente.
b. Todos os dados serão conferidos por ocasião na entrega das medalhas.
c. A data de inscrição será considerada a partir da data de efetivação do
pagamento, e não da data de preenchimento da ficha de inscrição.
d. Após a efetivação do pagamento, o atleta receberá a confirmação de sua
inscrição via email.

4. RETIRADA DAS MEDALHAS DE CONCLUSÃO.
4.1. Terão direito a medalha de conclusão somente aqueles que
completarem o Desafio de acordo com a quilometragem escolhida.
4.2. Serão colocados 2 (dois) pontos de entregas de medalha, 1 (um) na
Baixada Santista , Praça Visconde de Mauá, 29, sala 303, Centro, Santos. E
1 (um) na Capital de São Paulo (Decathlon Lar Center) no dia 18 de
outubro.
a. Haverá entregas de medalhas assim que um número mínimo de atletas
concluírem o Desafio, sendo os atletas avisados antecipadamente sobre a
data, local e horário de retirada.
b. Atletas de outras regiões que não conseguirem retirar a medalha nos 2
(dois) locais mencionados poderão pedir o envio da medalha, sendo de
responsabilidade do atleta arcar com os custos de envio.

Obs. A organização sugere que os atletas de outras regiões formem grupos
(somente para o envio ser dividido a todos). Ressaltando que a organização
recomenda que os treinos sejam realizados individualmente.
c. Para a retirada da medalha, o atleta deverá apresentar obrigatoriamente o
comprovante de inscrição e/ou boleto bancário pago e documento de
identidade original.
d. As medalhas poderão ser retiradas por terceiros com a apresentação do
comprovante de inscrição devidamente assinado pelo atleta, documento de
identidade do atleta (original ou cópia) e documento original de identidade
do responsável pela retirada do kit.
e. O atleta deverá conferir seus dados pessoais. Havendo distorções no
nome ou data de nascimento, avise imediatamente a Organização para que
os mesmos sejam corrigidos.

5. FOTOS DO TREINO
a. Todos os participantes deverão enviar para o Whatsapp (13)981690413 a
foto do relógio com gps, ou foto da esteira, elíptico ou bicicleta, ou foto do
app utilizado para marcar o treino, contendo a quilometragem percorrida e
a respectiva data do treino.
b. Na foto enviada do treino deverá conter a quilometragem do percurso
realizado com a respectiva data. Não faremos ranking de Pace, e sim de
média de quilometragem percorrida por dia.
c. Atletas que obterem dados de percurso de outra forma que não seja
correndo serão desclassificados.
d. A quilometragem fornecida à organização é de uso exclusivo e
individual do atleta, não podendo ser utilizado por outro atleta, este ato será
considerado falta grave (fraude) e resultará em desclassificação imediata.

6. NÚMERO DO ATLETA
a. Todas os atletas receberão seu número de peito virtual. É obrigatório o
uso do mesmo para a comunicação com a organização.
b. O número do atleta deverá sempre ser fornecido ao passar a foto do
treino à organização.

c. Durante todo o Desafio o atleta será identificado através do seu número.
d. O número do atleta é pessoal e intransferível, fica terminantemente
proibido a troca de atleta.
e. Ao final do Desafio, o atleta terá direito a Medalha de Conclusão.

7. REGRAS GERAIS DO EVENTO
7.1.
a. Ao participar deste evento, a atleta cede todos os direitos de utilização de
sua imagem, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser
auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão.
b. O atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos, aceita
totalmente este regulamento, assume as despesas de transporte,
hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias
ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do desafio.
c. Não haverá reembolso, por parte da Organização, nem de seus
patrocinadores, copatrocinadores e apoiadores, de nenhum valor
correspondente a equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no
evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de
materiais ou prejuízo que por ventura as atletas venham a sofrer durante a
participação do desafio.
e. A Organização do Desafio, bem como seus patrocinadores,
copatrocinadores e apoiadores, não se responsabilizam por prejuízos ou
danos causados pelo atleta inscrito, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade.
f. Qualquer reclamação sobre o resultado final do Desafio deverá ser feita
em até 2 (dois) dias após a sua divulgação.
g. O atleta assume que participa deste evento por livre e espontânea
vontade, isentando de qualquer responsabilidade aos organizadores,
patrocinadores e realizadores.
h. Ao se inscrever na prova, o atleta o faz de forma pessoal e intransferível,
não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro, bem
como reembolso do valor da inscrição, o atleta disponibiliza seus dados e
autoriza os Organizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu

nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido)
informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência.
i. O atleta que, em qualquer momento, não atenda as regras descritas neste
regulamento, ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito
e devidamente recebido pelos organizadores) a Organização, poderá ser
desclassificado da prova.
j. As dúvidas ou omissões deste regulamento serão decididas pela
Comissão Organizadora e/ou pelos Organizadores e Diretores de Prova de
forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões.

7.2. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES A TODOS OS INSCRITOS
a. Os Organizadores recomendam rigorosa avaliação médica prévia e a
realização de teste ergométrico a todos os participantes, tanto da corrida
quanto da caminhada e da pedalada. Para que você não corra riscos
desnecessários, sua vida é o que você tem de mais importante. Ao se
inscrever, o atleta assume que está apto para a prática de corrida,
caminhada ou pedalada, isentando a organização de qualquer
responsabilidade ligada à saúde do participante.
b. Serão penalizados todos os atletas que infringirem este regulamento.

8. REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO
8.1.
a. A idade mínima para participação da prova é de 12 anos. No caso de
menores de 18 anos será obrigatória a autorização de um responsável.
b. O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio
auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem.
c. É proibido o auxílio de terceiros, bem como o uso de qualquer recurso
tecnológico sem prévia autorização, por escrito, à Organização.
d. A participação do atleta no evento é individual.
f. O atleta assume que é conhecedor de seu estado de saúde e capacidade
atlética e treinou adequadamente para a prova.
e. A Direção Técnica da prova reserva-se ao direito de incluir no evento,
atletas especialmente convidados.

9. APURAÇÃO DOS RESULTADOS
a. Este serviço será executado através do percurso fornecido, com planilha
do Excel atualizada a cada envio de treino. Sendo divulgado
periodicamente aos atletas.
b. A atleta que não tiver o seu tempo registrado no Ranking entra em
contato com a organização para averiguar o ocorrido.
9.1. Os recursos e protestos deverão ser apresentados a Organização pelos
atletas para serem verificados e corrigidos.

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
10.1. Todo atleta que completar o Desafio receberá uma medalha de
participação.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
11.1. a. A Organização poderá, a seu critério, incluir algum tipo de
premiação ou participação especial.
b. Informações gerais pelo Whatsapp (13) 981690413.
c. A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
evento, incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente.

*Última atualização em 09/09/2020 às 18h00.

