
 

 

 

 

REGULAMENTO 

EVENTO. 

O ULTRA DESAFIO Fênix , Renascidos para o extremo, é um challenge  

virtual , que foi desenvolvido para promover e incentivar e motivar os atletas 

na pratica de atividades físicas de forma segura em meio a uma pandemia em 

que quase na sua totalidade eventos foram cancelados ou adiados.   

Os atletas se inscrevem na modalidade corrida, no site ticket Agora,  e corre 

onde e quando quiser . 

São as modalidades. Fast RUN Fênix 10k, 50K Stage, 50 Freedom  e 50 Non 

Stop.  

Modalidades 

Fast Run, o atleta após realizar a  inscrição,  devem percorrer a distância de 

10km onde e quando quiser até a data de finalização do desafio. 



DESAFIO FÊNIX  STAGE 50 K 

STAGE,  Nessa modalidade o atleta percorre a distância de 50K dividas em  

duas ou 5 parciais (etapas)cujo a somatória,´deve ser igual a distância de 50 

KM.  Envia o comprovação do treino o envio das atividades devem ser 

realizado de uma única vez.  

Stage 2 ( atividade em até duas parciais. ) em dias consecutivos  

Stage 5( atividade em até cinco parciais ) em dias consecutivos  

 

DESAFIO FÊNIX  FREEDOM 50 K 

Nessa modalidade o atleta percorre a distância de 50K onde e quando quiser o 

número de treino não pode ser superior a cinco o intervalo e e prazo fica a 

critério do atleta até o fim do desafio.  

 

ULTRA DESAFIO FÊNIX 50K NON STOP 

Nessa modalidade o atleta percorre a distância de 50K de única vez, sendo o 

local e data a critério do atleta. 

 

A atividade deve ser realizada de forma segura e isolada, mantendo as todas 

as recomendação, e orientações  dos órgãos de saúde. Após a realização o 

atleta envia a comprovação da atividade, por meio de link ou imagem do app 

utilizada para o email resultado@triboextremesports.com.br que será validada 

por pela equipe de promoção de eventos da Tribo Extreme Sports,   após a 

validação os dados será lançada ranking  hospedado no site 

WWW.TRIBOEXTREMESPORT.com.br  a classificação será alterada conforme 

o número e posição dos atletas inscritos.  

 

Medalha Finisher 

A entrega do KIT do desafio  contendo  medalha e camiseta (caso o atleta 

esteja opção no ato de inscrição) está condicionada a  validação do 

comprovante de realização de atividade   enviado pelo atleta.  

 

 

 

http://www.triboextremesport.com.br/


• KIT e  Valores : 

Fast RUN Fênix 10K - KIT  Participação – Gratuito. Certificado e resultado no 

ranking de classificação.  

Fast RUN Fênix 10K –  KIT Completo R$ 39,00- Medalha Finisher/  Resultado 

e Ranking 

Desafio Fênix 50k Stage 79,00 KIT Completo R$ 39,00- Camiseta alusiva a 

prova, Medalha Fênix Finisher/  Resultado e classificação no  Ranking 

Ultra Desafio Fênix 50k Non stop  89,00 Stop Medalha Finisher/  Resultado e 

Ranking 

Desafio Fênix 50k Fredom  R$ 79,00 KIT Completo - Camiseta alusiva a 

prova, Medalha Fênix Finisher/  Resultado e classificação no  Ranking do site 

da Tribo  

. 

Validação de resultados  

O atleta deve inscreve-se em um  desafio de interesse; corrida ou ciclismo 

através de um dos  sites triboextremosportes.com ou www.ticketagora.com.br 

Após a realização da atividade, com utilização de um dos  aplicativos de 

escolha do participante, exemplo Strava, garmim, Nike run, Polar entre outros  

 

 

Após a realização de atividade o atleta envia o link da atividade realizada 

e uma foto no fim  para resultado@triboextremesports.com.br ou 

whatsapp 41 98406-0662  Indicando no modalidade e nome completo. 

Os atletas inscritos tem até o fim do desafio, 18 de outubro de 2020 para para 

inscrição e envio da comprovação da atividade.  

 

A Tribo Extreme Sport tem até 24 horas após o primeiro dia últil para envio do 

kit para o atleta conforme escolha no ato da inscrição e 48 horas após o envio 

para a inclusão dos dados no ranking do evento hospedado no site 

WWW.TRIBOEXTREMESPORTS.COM.BR 

Envio de KIT  

Após a realização das atividades, os atletas receberão conforme opção no ato 

de sua inscrição modalidades de entrega ou retirada do kit escolhidas no ato de 

sua inscrição no site www.ticketagora.com.br entrega via correio para todo o 

país  ou a busca pelo atleta em um de nossos  parceiro,  NO2 para Curitiba e 

http://www.ticketagora.com.br/


Região metropolitana o kit Finisher com os itens de opção no  ato da inscrição 

com medalha e camiseta 

    Envio pelo  CORREIOS PARA TODO O BRASIL no valor do frete calculado 

pelo sistema disponível no site do Ticket agora. ,  

A entrega do kit atleta será LIBERADA após  a comprovação do resultado 

devendo ser levado em consideração os prazo de entrega  dos correios no ato 

do envio o atleta receberá o código de rastreamento.  

 OBSERVAÇÃO  

( Apenas para Curitiba e Região metropolitana.) 

-  Retirada em nosso parceiro  NO2 Suplementos Av. Mal. Floriano Peixoto, 

10299 – Boqueirão, Curitiba – PR, 81730-000. 

Importante,  devem ser cumprida todas  as medidas de segurança, higiene e a 

prevenção na transmissão do  Coronavírus determinadas pelos órgãos de 

saúde,  com uso de máscara, uso de álcool em gel disponibilizado na entrada 

da loja.  

 

 

É de responsabilidade do atleta o envio das informações referente atividade 

bem como a legitimidade das mesmas. Irregularidades identificadas durante o 

processo de análise  serão passiveis de desclassificação do atleta e banimento 

dos resultados no  ranking do evento hospedado no site 

WWW.TRIBOEXTREMESPORTS.COM.BR.  
IMPORTANTE 

A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados 

cadastrais e eventuais erros de apuração resultantes destes. 

 

IMPORTANTE 

É obrigatório envio via email  do Termo de Responsabilidade disponível no site 

para o email contato@triboextreme.com. 

 

 

 

 

 

 



KIT FAST RUN PARTICIPAÇÃO 

 

 

KIT FAST RUN  

    



 

 

 

Ultra Desafio Fênix 50K  

      

                                                               


