
REGULAMENTO NAMORADOS RUN VIRTUAL 

CORRIDA VIRTUAL 

DISTÂNCIAS :  Dupla 

Dupla: 5km + 5km = 10km 

             10,5km + 10,5km = 21km 

              21km + 21km = 42km 

LOCAL: ONDE E QUANDO QUISER 

DATA : 04/06/2020 a 30/06/2020 

Nesse tempo de crise, em que o COVID-19 (Coronavírus) nos impede de se reunir em grandes 

grupos nas competições, a 016 traz para nossos atletas um jeito diferente de atingir os seus 

objetivos, cada um com seu tempo, em seu local, evitando grandes aglomerações . 

Preparamos um desafio muito especial para nossos atletas, correr uma prova durante todo 

mês de Abril e disputar no ranking do nosso site com outros atletas de toda região.  

Se inscreva agora e garanta o seu kit! 

🏅Medalha em metal 

 

Essa é uma corrida que você pode correr ONDE e QUANDO quiser e receber o KIT na 

sua casa!! 

REGRAS: 

Você corre em qualquer lugar do Brasil, e envia o comprovante da corrida. Você pode 

correr usando qualquer aplicativo de corrida como: Strava, Nike +, Runkepper, 

Runtastic….. Ou então relógio GPS! Como Garmin, Polar, Tom Tom…., Você também 

pode correr na esteira!! 

 

BASTA ENVIAR SUA FOTO DO TREINO OU PRINT 

PARA O WHATS APP (16) 99177-9295, OU PARA 

contato@016sports.com.br 

 

 

KIT Medalha Casal ( 2 Medalhas )  

Primeiro Lote-  R$34,90 + Taxa conveniência 

02 Medalha Metal Personaliza dia dos Namorados 

Ranking On Line em Duplas 

 

 



PERGUNTAS FREQUENTES 

 - Vou receber a medalha? 

Sim! Somos muito sérios quanto a isso, aqui TEM que correr! 

Se não correr, não vai receber a medalha! Somos muito sérios quanto a isso, aqui 

TEM que correr! 

 

- Posso correr na esteira? SIM! Depois de correr tire uma foto do painel da esteira, 

mostrando a distância de tempo! 

 

- Quais APP's de corrida são aceitos? TODOS aplicativos!! Strava, Nike+, 

Runkepper… Também aceitamos corridas feitas com TODOS relógios GPS!! (Garmin, 

TOM TOM, POLAR...) 

 

BASTA ENVIAR SUA FOTO DO TREINO OU PRINT PARA O 

WHATS APP (16) 99177-9295 OU PARA 

contato@016sports.com.br 

 

- Tem ranking? Sim! Temos um ranking com todos os finalistas em Dupla. 

 

 


