
REGULAMENTO 1º DESAFIO SÃO PAULO 

Campeonato Paulista de Corrida Virtual 

 

Art.1 – O 1º Desafio São Paulo é uma corrida virtual, isso é realizado individualmente e não 

presencialmente, que consiste em percorrer o total de 774km – que corresponde a distância 

entre as cidades paulistas de Presidente Prudente no oeste do Estado e Aparecida ao leste do 

Estado com contornos em outras cidades do interior e também da capital conforme as etapas 

descritas posteriormente. 

Art.2 – O 1º Desafio São Paulo faz parte do Campeonato Paulista de Corrida Virtual e é 

direcionado ao público amador no intuito de estimular a prática esportiva responsável em 

tempos de pandemia causada pela COVID-19.  

Art.3- Serão considerados campeões os atletas que conseguirem atingir a distância de 774km 

em, no máximo 80 dias, a contar a partir da data de inscrição do atleta. Toda evolução da 

corrida deverá ser registrado por meio de aplicativo (Strava, Nike, por exemplo) ou relógio com 

GPS (Garmin, Polar, Tomtom por exemplo) e ser enviado para a organização pelo email 

sacdesafiosp@gmail.com para validação. Em virtude, a excepcionalidade da Covid 19, também 

serão aceitos treinos em esteira de modo que o atleta envie a foto do painel onde conste a 

distancia e o tempo.  

Art.4 – Todos os campeões, ou seja todos que completarem a distancia de 774km em 

conformidade aos termos do artigo anterior, receberão um troféu alusivo como 

reconhecimento da conquista do atleta ao percorrer o Estado de São Paulo conforme propõe o 

desafio. Atletas que conseguirem completar 50% da distância proposta fazem jus a uma 

medalha alusiva ao evento. 

Art. 5- Será realizado uma classificação, com atualização periódica, entre os atletas que 

concluíram o desafio levando em consideração a quantidade de dias necessários levada pelo 

atleta para concluir o desafio. Os três primeiros no masculino e os treinos primeiros no 

feminino ganharão um troféu especial adicional, além de um vale-compra oferecido por um 

patrocinador, a ser anunciado, e também inscrições gratuitas em eventos presenciais quando 

for possível realizar. 

Art.6- O 1º Desafio São Paulo é constituído pelas seguintes etapas:  

- Presidente Prudente -> Assis: 134km. 

- Assis -> Aguas Santa Barbara: 155km  

- Aguas de Santa Barbara -> Sorocaba: 198km 

- Sorocaba -> São Paulo: 100km 

- São Paulo -> Aparecida: 187km   
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É importante reforçar que a corrida virtual é realizada individualmente em horário e local 

escolhido pelo atleta. O atleta não precisará se deslocar para as cidades citadas para realizar o 

desafio. A conclusão da etapa será realizada tendo como referencia a distância percorrida pelo 

atleta conforme normas descritas no art.3.  

Art.7 – Para além da classificação individual, também será realizada uma classificação por 

equipe ou assessoria. A equipe ou assessoria com maior quantidade de atletas concluintes do 

desafio ganham um troféu especial alusivo ao evento. 

Inscrições  

Art.8 – No momento da inscrição, o atleta poderá optar por retirar o seu kit pessoalmente seja 

no litoral de São Paulo, seja na capital paulista, em lugar com dia e horário ainda a ser 

determinado; ou poderá optar por receber no conforto de sua residência a ser enviada pelo 

sistema dos correios.  

O endereço cadastrado na plataforma de inscrições é de responsabilidade do atleta, devendo 

estar atualizado para envio do kit. Os kits que forem devolvidos por erro no endereço o 

reenvio será feito mediante pagamento de frete adicional. 

Opção com frete – Valor: R$ 66,00 (Estado de SP) 

Opção sem frete – Valor: R$ 49,00 

Atletas de outros estados brasileiros poderão participar do Desafio São Paulo porém, o frete 

deverá ser pago conforme cotação nos sites dos correios.  

Art.9 – Atletas de assessorias esportivas, academias e equipes poderão solicitar desconto 

especial pelo email sacdesafiosp@gmail.com  

Art.10 – A data limite para inscrições do 1º Desafio SP será dia 05/12/2021 

Art.11 – O 1º Desafio SP acontecerá somente se houver um mínimo de 200 atletas inscritos no 

total. Caso não seja atingido o mínimo de 200 atletas participantes, o evento será cancelado e 

o dinheiro dos inscritos devolvidos aos atletas, descontado taxa bancária.  

Art. 12- Para os atletas que solicitaram o recebimento do kit pelos Correios, começaram a ser 

enviados após o Desafio atingir o número mínimo de atletas inscritos e conclusão do percurso 

proposto conforme o artigo 3.  

Art.13 – Todos os atletas inscritos ganharão um voucher de desconto em corridas presenciais 

(quando for possível ser realizado) em eventos indicados pela organização 

 

Responsabilidades do atleta inscrito. 

Art.14 – O atleta deve cumprir a regulamentação sanitária da sua cidade, mantendo sempre 

que possível o distanciamento social e o uso de máscara. 
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Art.15 - O atleta que utilizar indevidamente a inscrição de outro atleta, será suspensa das 

corridas organizadas pelo Desafio São Paulo e poderá sofrer as medidas legais por falsidade 

ideológica. Portanto, a organização não se responsabilizará por dados incorretos na ficha de 

inscrição. 

Art. 16 - O percurso é determinado pelo atleta, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 

escolha deste, logo, é de sua responsabilidade determinar o próprio horário de execução dos 

percursos. Após a realização do percurso o atleta envia a comprovação para a organização pelo 

email desafiosp@gmail.com 

Art.17 – Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento e declara 

encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para correr a Corrida Virtual 

proposto pelo Desafio São Paulo. 

Duvidas e informações pelo email sacdesafiosp@gmail.com 
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