
REGULAMENTO PROVAS 2020 
 
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização 
ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior. 
 
1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 
1.1. O 3º Corre em Casa, corrida virtual da Corre Brasil, compreende um movimento esportivo com 
objetivo de unir os corredores e estimular a continuidade da prática esportiva, independente do 
ambiente e sem caráter competitivo. 
 
1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Corre Brasil Marketing Esportivo. 
 
2. AS PROVAS 
 
2.1. A Corrida Virtual terá as modalidades de participação de 3km, 6km, 12km, 21km e ainda, a 
modalidade Desafio, onde o atleta deverá cumprir os percursos de 3k+6k+12k = 21k em 3 dias.  
 
A largada oficial ocorre no dia 26 de julho de 2020 às 8h durante transmissão ao vivo pelo Youtube 
da Corre Brasil.  
 
O percurso dever ser cumprido na sua casa ou na rua, entre os dias 24 de julho à 02 de agosto de 
2020. Para atletas que optarem pela modalidade Desafio, as provas devem ser realizadas em dias 
consecutivos e a validação feita apenas no final quando completar os 3 percursos.  
 
A validação do seu tempo será autorizada somente após a largada oficial, dia 26 de julho às 8h. 
 
Caso opte em fazer o percurso na rua, o atleta deverá obedecer às regras de distanciamento social e 
uso de máscara do respectivo município.  
 
2.2. Confirma a programação e principais orientações: 

• Divulgação da listagem de inscritos com respectivos números de peito: 25 de julho de 2020 
– no site da Corre Brasil, página do evento; 

• Dia Largada Oficial: 26 de julho de 2020; 

• Sugestão para atletas Desafio: realizar 3k na sexta, 6k no sábado e finalizar 12k no domingo; 

• Início da transmissão (Ao vivo no canal da Corre Brasil - youtube) às 7:15h; 

• Horário aquecimento (Ao vivo no canal da Corre Brasil - youtube) às 7:45h; 

• Horário de largada (Ao vivo no canal da Corre Brasil - youtube) às 8h; 

• Transmissão durante 1h30min com entrevistas e dicas com profissionais da área, 
acompanhamento ao vivo da prova de atletas e playlist exclusiva do evento;  

• Local: Na sua casa ou na rua. Caso opte em fazer o percurso na rua, procure um lugar isolado 
(sem movimentação de pessoas) e você terá que realizar o percurso obrigatoriamente 
sozinho; 

• Tipo de percurso: corrida estacionária, corrida ambiente interno, quintal, terrenos variados, 
você pode escolher, ou na rua. Só tome cuidado com móveis, tapetes, degraus, curvas 
acentuadas, altimetria, etc; 

• Tipo de terreno: Calçada, quintal, piso, carpet, estrada de chão, asfalto, variado; 

• Hidratação: convoque sua família para servir aquela água gelada pelo menos duas vezes 
durante a prova. Caso faça na rua leve com você mochila ou cinto de hidratação; 



• Período de realização da prova: você precisa realizar o percurso escolhido utilizando relógio 
GPS, esteira ou aplicativo de corrida e publicar seu resultado entre os dias 26 de julho à 02 
de agosto de 2020; 

• Como validar seu tempo? Após cumprir seu percurso, você deverá publicar seu resultado 
através de um link na página do evento dentro do site da Corre Brasil: 
www.correbrasil.com.br preenchendo os dados (CPF, Número de peito e o tempo 00:00:00) 
e anexando foto do seu tempo.  
 

Atenção Atletas modalidade Desafio! 

Os atletas da modalidade Desafio devem registrar 3 resultados e terão um número 
correspondente para cada percurso. Por exemplo: 

Atleta Mariana  

Número 3001 – 3k - 00:15:00 

Número 3002 – 6k - 00:30:00 

Número 3003 – 12k – 01:00:00 

O número de peito de todos os atletas será divulgado no site da Corre Brasil após encerramento 
das inscrições. O número não oferece aferição de tempo, mas servirá como identificação do atleta 

no sistema de resultados.  

• Por fim, seu certificado digital da prova estará disponível na aba resultados no site da Corre 
Brasil conforme o ranking for divulgado, previsão de 48h a partir da largada oficial! 

• Quando irá receber seu kit? Após a largada oficial você poderá validar seu tempo. Dentro de 
48h, nossa equipe irá iniciar o processo de envio dos kits via correio e a partir disso, inicia a 
contagem do transporte! 

2.3. O evento não tem caráter competitivo, mas vamos disponibilizar ranking em 3 categorias 
diferentes: corrida estacionária ou ambiente interno / esteira / corrida na rua;  
 
2.4. A idade mínima é de 14 anos completos até 31/12/2020 para percursos menores e 18 anos para 
distancias maiores. 
 
2.5. Após a largada oficial e você finalizar seu percurso, poderá acessar o site da Corre Brasil e 
registrar seu tempo. Dentro de 48h inicia o prazo de envio do kit solicitado no ato da inscrição. 
Mantenha seu endereço atualizado no cadastro no site que você efetuou a inscrição para facilitar a 
logística de envio do respectivo kit.  
  
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições estarão disponíveis, tanto para atletas individuais quanto para equipes, de 12 de 

junho à 14 de julho (para inscrições com kit) e até 23 de julho de 2020 (inscrições sem kit) ou em data 

anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico pelo endereço eletrônico www.correbrasil.com.br. 

  

3.2. Confira o valor da inscrição individual conforme abaixo: 

 

3.2.1) Os lotes com kits podem ser encerrados sem aviso prévio; 

http://www.correbrasil.com.br/
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Tipo de Kit Data Lote Valor Lote com desconto 

Sem kit (incluso número de peito online + 

certificado online) 

12/06/2020 a 23/07/2020 Lote único – R$ 9,90 

Kit Medalha (incluso número de peito 

online + certificado online + medalha da 

modalidade escolhida) 

Frete Convencional Grátis! 

12/06/2020 a 14/07/2020 Lote único – R$ 49,90 

Kit Padrão (incluso número de peito online 

+ certificado online + medalha da 

modalidade escolhida + camiseta finisher 

+ máscara da Corre Brasil) 

Frete Convencional Grátis! 

12/06/2020 a 14/07/2020 Lote único – R$ 89,90 

(apenas 200 vagas) 

Kit Desafio (incluso número de peito 

online + certificado online + medalha 3k, 

medalha 6k, medalha 12k, medalha 

Desafio 21k + camiseta finisher + máscara 

da Corre Brasil) 

Frete Convencional Grátis! 

12/06/2020 a 14/07/2020 Lote único – R$ 169,90 

 

Item adicional no ato da inscrição - 

Doação para compra de donativos em prol 

da Campanha Covid-19 - opcional  

12/06/2020 a 23/07/2020 Lote único – R$ 10,00 

Item adicional no ato da inscrição – 

camiseta finisher – opcional 

12/06/2020 a 14/07/2020 Lote único – R$ 36,00 

Grupos e Assessorias Esportivas com no mínimo 10 atletas possuem condições e valores especiais. 

Interessados entrar em contato com Kenya através atendimento@correbrasil.com.br  

* Aceitar inscrições no boleto até dia 10/07/2020, após esta data somente no cartão. 

*O número de peito será figurativo, ou seja, não terá validade para comprovação de tempo, mas sim 

como identificação do atleta para resultado.  
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Atletas de Santa Catarina, atenção! 

 
Para os atletas que optarem em retirar seu kit no escritório da Corre Brasil, em Balneário 

Camboriú, SC, com agendamento e após a validação / liberação do resultado, terão desconto de 
R$ 18,00 (dezoito reais) no valor da inscrição: 

 
Passo 01: Utilizar o cupom de desconto #RETIRADADEKITNACORRE03 no final da inscrição, válido 
apenas para o site Vem Correr.com. 
 
Passo 02: Após a realização da prova, validação do resultado, nossa equipe irá entrar em contato 
para agendar dia e horário para você vir ao escritório retirar seu kit. 
  

 

3.3. Será disponibilizado desconto especial para pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, de acordo com a Lei nº 10.741, de 2003. Para solicitar o desconto, enviar e-mail para 

atendimento@correbrasil.com.br com assunto: desconto idoso no Corre Em Casa. 

 

3.4. A inscrição em uma das provas que compõem o terceiro Corre em Casa é pessoal e pode ser 

transferida de modalidade junto à organização, desde que, o titular da inscrição solicite a troca dentro 

do período de inscrições, através do atendimento do respectivo site onde tenha efetuado a inscrição. 

Após este período não será realizado trocas.  

 

3.5. Será cobrado, pela inscrição on-line, um valor fixo que garante não só a segurança e 

conveniência da transação realizada pelo usuário, mas também remunera os serviços das empresas 

responsáveis pelo: (i) controle de confirmação e autenticação de pagamento on-line junto a 

instituições financeiras; (ii) sistema de segurança da informação, já que são armazenadas 

informações pessoais e utilizadas informações criptografadas de cartão de crédito dos clientes; (iii) 

disparo de e-mail de efetivação da inscrição após a confirmação do pagamento; (v) custo de banda 

de acesso à internet.  

 

3.6. Confira o passo a passo para participar: 

 

PASSO 01 – Atualize seu endereço de cadastro no respectivo site de inscrições; 

PASSO 02 - Inscreva-se no 3º Corre em Casa através dos portais de inscrições; 

PASSO 03 – Escolha seu kit; 

PASSO 04 – Consulte seu número de peito no site da Corre Brasil, página do evento, no link Consulte 

seu número de peito; 

PASSO 05 – Participe da Largada Online através da Live da Corre Brasil no youtube; 

Posso correr antes ou depois da largada oficial? 

Pode sim, mas iremos validar o ranking da prova, enviar os kits e disponibilizar o certificado online 

após a data oficial da prova. 

Para atletas do Desafio, a organização sugere o percurso de 3k na sexta-feira, 6k no sábado e 

finalizar com 12k junto a largada oficial no domingo. 
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O atleta tem prazo até dia 02 de agosto de 2020 para finalizar e validar os tempos. 

PASSO 06 - Corra sua prova utilizando algum app de corrida ou relógio gps ou foto do painel da 

esteira;  

PASSO 07 – Valide seu tempo clicando na página do evento no site da Corre Brasil, no link Registro 

de Tempo;  

PASSO 08 – Dentro de 48h, após a largada oficial, o ranking de cada categoria será divulgado e terá 

atualizações durante a semana até finalizar o prazo de conclusão da prova. Neste momento seu 

certificado de conclusão será disponibilizado; 

PASSO 09 - Após a validação do tempo, a organização irá iniciar o processo de separação e envio do 

seu kit dentro de 48h. Após este prazo, inicia o prazo de transporte dos correios. 

Qual prazo para receber meu kit? 

Assim que sua validação ocorrer, iniciamos o procedimento de envio dos kits dentro de no 

máximo 48 horas. A partir daí, o prazo contabilizado será de acordo com os correios.  

 
4. KIT DO PARTICIPANTE 
 

4.1 Disponibilidade de kit sujeito a estoque por lote. 

 

4.1.1. Todo participante regularmente inscrito na CORRIDA terá direito a um kit exclusivo, conforme 

escolha no ato da inscrição.  

 

4.2. Após a validação do resultado no site da Corre Brasil, página do evento, o kit escolhido no ato da 

inscrição será enviado no endereço informado. 

 

4.3. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas 

referentes ao tamanho da camiseta. (Disponibilidade de tamanhos conforme estoque) 

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. A prova não possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de resultados de cada 
modalidade, categoria e também por sexo. A listagem de classificação dos participantes irá levar em 
conta o tempo enviado pelo próprio atleta comprovado por foto do relógio ou print da tela do 
celular.  
 
5.2. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por 
sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste 
regulamento.  
 
5.3.  Não haverá devolução da quantia paga pela inscrição, caso o(a) atleta(a) comunique a desistência 
da corrida fora do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Art. 49 do Código de 
Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 



que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 
especialmente por telefone ou a domicílio.  
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamente atualizados. 
 
5.4. O preço da inscrição no evento será aquele descrito em tempo real na página oficial deste site, 
sendo o valor final definido segundo critérios de disponibilidade do número de inscrições por lote e 
taxa de comodidade. Caso o atleta queira adquirir itens ou serviços agregados, juntamente com a 
inscrição, deverá pagar o valor adicional referente aos itens selecionados.  
 
5.5. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova 
e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  
 
5.6. Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não irá disponibilizar qualquer estrutura para 
os participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou 
atendimento.  
 
5.7. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa, isenta 
de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores 
e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam existir. 
 
5.8. Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou 
outra gravação contendo imagens de sua participação na PROVA para finalidades legítimas. 
 
5.9. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 
 
5.10. Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo participante será passível de 
desclassificação. 
 
5.11. Os resultados da PROVA serão publicados no site www.correbrasil.com.br em até 48 horas após 
o término do evento. 
 
5.13. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 
 
5.14. A empresa Idealizadora, Realizadora e Organizadora da PROVA é a N4 Eventos Esportivos e Feiras 
Ltda. 
 
5.15. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através do 
e-mail atendimento@correbrasil.com.br 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO 
para os devidos fins de direito que:  
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual com distância de 3km, 6km e 12km ou 21k.  
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não 
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.  



3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 
pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a N4 
Eventos Esportivos e Feiras Ltda (Corre Brasil Marketing Esportivo), seus organizadores, 
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos 
materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.  
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.  
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.  
6. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 
evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 
para a Corre Brasil Marketing Esportivo, organizadores, mídia e patrocinadores.  
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 
ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.  
 
 


