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    Instituição beneficiada1  

O Município de Matinhos/PR é a base da TRIATIVA para as provas de TRIATHLON. Estamos 

fazendo uma ação para a  APAE MATINHOS, onde parte do valor das inscrições irão para esta 

entidade.  
 

DUATHLON VIRTUAL BRASIL - EDIÇÃO SUDESTE  

ELECTROLUX - acesse: www.triativaeventos.com.br e saiba mais 

 
Obs.: atletas de todos estados do Brasil e do mundo e municípios poderão participar. 

Duathlon modalidade esportiva derivada do Triathlon. 

No passado era chamado de Duathlon Terrestre, mas agora somente Duathlon onde o atleta 

Pedala e Corre. 

Novidade, modalidades individuais de:   

- CICLISMO (SPEED e MTB) 

- CORRIDA 

Neste evento os atletas irão PEDALAR e CORRER, sendo que poderão fazer as atividades de 

uma forma direta ou em momentos diferentes. 

-------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO: 

O DUATHLON VIRTUAL BRASIL “ETAPA SUDESTE” aberto para atletas de todo BRASIL onde 

poderá ser feito usando os APLICATIVOS (Strava entre outros), pelo sistema ZWIFT,  relógios 

com GPS (Garmin, Sunto, Polar, Tom Tom, Cateye  entre outros), com opção em CORRER em 

CASA, na RUA, ou na ESTEIRA e PEDALAR em casa no ROLO, na RUA ou na ESTRADA. Ou fazer 

na ACADEMIA. 

No caso de correr na ESTEIRA é só enviar uma foto do painel que informa distancia e tempo.  

Obs.: abaixo alguns dos exemplos: Ciclo computador Cateye para bike, Relógio Garmin, 

Sistema Zwift, Esteira, correndo e pedalando na estrada. 

http://www.triativaeventos.com.br/
http://www.triativaeventos.com.br
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ACADEMIAS : Poderá  ser feito em qualquer academia que possua ESTEIRA e BIKE e que 

possuam marcadores de tempo / distancia. 

- DUATHLON VIRTUAL BRASIL – EDIÇÃO SUDESTE 

Novidade teremos também modalidades de:   

- CICLISMO (SPEED e MTB) 

- CORRIDA 

Distancias / Categorias: 

DUATHLON OLIMPICO -              40km CICLISMO          10km CORRIDA 

Categoria Masc:  13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

Categorias Fem: 13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

____________________ 

DUATHLON SPRINT SPEED -               20km CICLISMO         05km CORRIDA 

Categoria Masc: 13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

Categorias Fem: 13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

____________________ 

DUATHLON SPRINT MOUNTAIN BIKE - 20km CICLISMO         5,0km CORRIDA 

Categoria Masc / Fem 

____________________ 

DUATHLON SUPER SPRINT -                   - 10km CICLISMO         2,5km CORRIDA  

Categoria Masc / Fem 

____________________ 

DUATHLON KIDS -               - 01km CICLISMO            100m CORRIDA 

04/07 – Categoria Masc / Fem 

08/10 – Categoria Masc / Fem 

____________________ 
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DUATHLON KIDS -               - 02km CICLISMO            400m CORRIDA 

11/12 – Categoria Masc / Fem 

CICLISMO VIRTUAL BRASIL  

40km  /   20km   /   10km  /   02km   /   01km 
 

Obs.: CATEGORIA SPEED e MTB (classificação será separada speed de mountain bike) 

“SUB 23”: 19 A 22 anos. “JUNIOR”: 17 à 18 anos. “JUVENIL”: 15 à 16 anos “INFANTO-

JUVENIL”: 12 à 14 anos. “MASTER A” 30 A 39 anos. “MASTER B” 40 à 49 anos. “MASTER C” 50 

anos acima. 

CORRIDA VIRTUAL BRASIL – EDIÇÃO SUDESTE 

10km  /   5km   /   2,5km  /   400m   /   100m 
 

Categoria Masc : 13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

Categoria Fem  : 13/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60+ 

Categoria KIDS : Masc e Fem: 4/7 – 8/10  - 11/12 

 

Obs1.  Idade do atleta que tiver no dia 31/12/2020. 

 

Premiação: 

Obs2. Não haverá premiação, somente para efeito de classificação, onde estarão disponíveis 

os resultados conforme estivermos recebendo até o final do evento. 

 

KIT:  

GOLD   - CAMISETA POLIAMIDA +  VISEIRA FINISHER LUCK DUCK 111 ou PROTETOR de ORELHA 

+ MEDALHA METAL  + CHAVEIRO BIKE + (NUMERAL + CERTIFICADO) - ambos digitais. 

SILVER  - MEDALHA METAL / + (NUMERAL + CERTIFICADO) - ambos digitais. 

SOLIDÁRIO – NUMERAL DE PEITO + CERTIFICADO (ambos digitais). 

CERTIFICADO de PARTICIPAÇÃO com o tempo total e de cada modalidade. 
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Como irá funcionar a prova? 

Esta etapa deverá ser realizada até dia 31 de Agosto de 2020.  

Exemplo: DUATHLON VIRTUAL BRASIL NAS DISTANCIAS SPRINT:   20km/5km     

 

Como poderá fazer a prova:   você tem 02 opções. 

 

Exemplo Opção 1:  pedalar  20km e correr + 5km, como na competição presencial tudo de 

uma única vez. (deixar registrado) Depois enviar os resultados. 

 

Exemplo Opção 2: Poderá pedalar / correr em dias alternados depois enviar os tempos de uma 

única vez.  

Teremos duas classificações por categorias: 

 1ª ATLETA FAZENDO DIRETO – PEDALA / CORRE. 

 2ª ATLETA FAZENDO DIA ou HORÁRIO diferente. Um dia PEDALA outro CORRE. 

Obs.: Já para os atletas que irão só pedalar ou só correr  deverão fazer de uma única vez. 

Valide seu PEDALA/CORRE enviando sua distância e tempo para:  

provavirtual@triativaeventos.com.br 

Você terá  até o dia 31 de Agosto para se inscrever e nos enviar os resultados. 

INSCRIÇÕES pelo site:   www.triativaeventos.com.br                                                          

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Poderão participar do DUATHLON / CICLISMO / CORRIDA atletas profissionais e amadores, de 

ambos os sexos, inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova, praticantes de 

triathlon, duathlon corrida de rua e ciclismo. 

O  DUATHLON VIRTUAL BRASIL é uma realização da TRIATIVA EVENTOS LTDA. 

DATA:  
pedalar / correr onde e quando quiser a partir de 14 de Julho de 2020 (Validade até 31 de 

Agosto de 2020). 

______________________ 

Teremos 03 tipos de INSCRIÇÕES: 

mailto:provavirtual@triativaeventos.com.br
http://www.triativaeventos.com.br/
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1ª  KIT   GOLD            Camiseta de Poliamida, Viseira Luck Duck “Edition  Special 111” ou 

Protetor de Orelha “WED ZE” , Chaveiro Ciclismo, Numeral de Peito, Medalha e Certificado 

de Conclusão. 

2ª  KIT SILVER            Numeral de Peito, Medalha e Certificado de conclusão. 

3ª  KIT SOLIDÁRIO     Numeral de Peito e Certificado de conclusão. 

 

 
 

Valores e KIT atleta:  

  KIT GOLD: 

- 01 Camiseta DUATHLON/CICLISMO/CORRIDA manga curta 100% poliamida. 

- 01 Viseira Luck Duck “Edition  Special 111” ou Protetor de Orelha “WED ZE”. 

- 01 Chaveiro Ciclismo “Triativa”. 

- 01 Medalha Finisher Metal. 

- 01 Numeral de Peito (item para imprimir). 

- 01 Certificado de Participação c/ tempos (item para imprimir pós-validação dos resultados). 

 

 

ALÉM DO KIT GOLD desta prova, 

atletas INSCRITOS terão descontos especiais dos parceiros: 

 

* Descontos em REAIS ou em PERCENTUAL (para todos atletas inscritos) 

 

 

LOJA ELECTROLUX                       loja.electrolux.com.br     

WOOM                                           woom.com.br 

LUCKY DUCK                                  luckyduck.com.br 

LOJA TRIBO ESPORTE                  triboesporte.com.br 

LOJA CARBON SPORTS               carbonsports.com.br 

ALOHA RECOVERY                       aloharecovery.com.br 

AGILE PERFORMANCE                 agileperformance.com.br 

42K SUPLEMENTOS                      42ksuplementos.com.br 

TRIATIVA EVENTOS                      triativaeventos.com.br 

*Consulte as regras de utilização do voucher em cada estabelecimento. 

 

Prazo de inscrição/Valores:     do dia 13/07 até o dia 31/08:  

Duathlon - R$ 109,00 + taxa 

Ciclismo   - R$   99,00 + taxa 



 

      Triativa Eventos Ltda – Rua Céu Azul, 111 Bairro: Santa Cândida - Curitiba PR 
                              CNPJ: 05.677.965/0001-37  041 3621 1317 
 

Corrida     - R$   99,00 + taxa 

 

KIT GOLD 

-------------------------------------------                                    

KIT SILVER 

 

- Medalha Finisher Metal – 

- Numeral de Peito (item para imprimir). 

- Certificado de Participação c/ tempos (item para imprimir pós-validação dos   resultados). 

ALÉM DO KIT SILVER desta prova, 

atletas INSCRITOS terão descontos especiais dos parceiros: 
 

* Descontos em REAIS ou em PERCENTUAL (para todos atletas inscritos) 

 

LOJA ELECTROLUX                       loja.electrolux.com.br     

WOOM                                           woom.com.br 

LUCKY DUCK                                  luckyduck.com.br 

LOJA TRIBO ESPORTE                  triboesporte.com.br 

LOJA CARBON SPORTS               carbonsports.com.br 

ALOHA RECOVERY                       aloharecovery.com.br 

AGILE PERFORMANCE                 agileperformance.com.br 

42K SUPLEMENTOS                      42ksuplementos.com.br 

TRIATIVA EVENTOS                      triativaeventos.com.br 

 

*Consulte as regras de utilização do voucher em cada estabelecimento. 

 

Prazo de inscrição/Valores:    do dia 13/07 até o dia 31/08: 

Duathlon - R$ 69,00 + taxa 

Ciclismo   - R$ 59,00 + taxa 

Corrida     - R$ 59,00 + taxa 

 

KIT SILVER    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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KIT SOLIDÁRIO 

 

- Numeral de Peito (item para imprimir). 

- Certificado de Participação c/ tempos (item para imprimir pós-validação dos   resultados). 

ALÉM DO KIT SOLIDÁRIO desta prova, 

atletas INSCRITOS terão descontos especiais dos parceiros: 
 

* Descontos em REAIS ou em PERCENTUAL (para todos atletas inscritos) 

 

LOJA ELECTROLUX                       loja.electrolux.com.br     

WOOM                                          woom.com.br 

LUCKY DUCK                                  luckyduck.com.br 

LOJA TRIBO ESPORTE                  triboesporte.com.br 

LOJA CARBON SPORTS               carbonsports.com.br 

ALOHA RECOVERY                       aloharecovery.com.br 

AGILE PERFORMANCE                 agileperformance.com.br 

42K SUPLEMENTOS                      42ksuplementos.com.br 

TRIATIVA EVENTOS                      triativaeventos.com.br 

 

*Consulte as regras de utilização do voucher em cada estabelecimento. 

 

Prazo de inscrição/Valores:    do dia 13/07 até o dia 31/08: R$ 15,00 + taxa             

 SOLIDÁRIO      

---------------------------------------------------- 
Entrega do KIT 

 

Começaremos a entrega do KIT ATLETA a partir do dia 31/08 

Para atletas que residem em Curitiba e Região Metropolitana, poderão retirar na loja Tribo Esporte - Av. N. Sra. 

Aparecida, 742 - Seminário – whats  (41) 98786-7675 - Curitiba/PR  

Atletas de Curitiba e Região Metropolitana que queiram solicitar recebimento do KIT em casa, é só fazer a solicitação pelo 

email:  provavirtual@triativaeventos.com.br   Entrega por MOTO BOY. 

Demais atletas de outros municípios e localidades favor verificar valor de frete  conforme tabela do CORREIO que está já 

disponível no ato da inscrição. 

______________________________________ 

Atenção as regras: 

DUATHLON VIRTUAL BRASIL - EDIÇÃO SUDESTE 

ELECTROLUX 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541987867675
mailto:provavirtual@triativaeventos.com.br
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Ao se inscrever neste evento o participante concorda com essa cláusula isentando a TRIATIVA 

EVENTOS LTDA, seus parceiros, contratantes, fornecedores e patrocinadores, de qualquer 

cobrança posterior a estas alterações, referente a qualquer despesa ou indenização que o 

participante entenda ter a seu favor; 

Não serão aceitas e efetuadas inscrições sem pagamento,  ou realizadas fora do prazo 

determinado pela organização. O comprovante de pagamento é um documento único, não 

tendo a organização cópia do mesmo. O valor e a data da inscrição serão considerados a partir 

da data da efetivação do pagamento. 

 

A ENTREGA 

O Kit somente poderá ser retirado e ou enviado para o (a) atleta inscrito mediante o registro 

da competição.  enviar para : provavirtual@triativaeventos.com.br 

 

Mais uma vez reforçamos que a medalha de participação somente será enviada juntamente 

com o kit se o inscrito comprovar sua Ciclismo/Corrida. ou Ciclismo . ou Corrida. 

O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no KIT GOLD tamanhos variados 

de camisetas, enquanto houver disponibilidades no estoque. 

Os tamanhos das camisetas são: Baby Look (tamanho único), camiseta P, M, G e GG.  

A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer dúvida 

ser esclarecida junto à organização. A veracidade das informações é de responsabilidade do 

atleta, prestadas no ato da inscrição, caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental;  

A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo haver substituição, tão pouco para outra   

etapa em qualquer situação. 

A  classificação do atleta será de acordo com o tempo registrado através do app conectado ou 

print/foto do tempo registrado pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular. 

Todas as modalidades são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá reenviar 

para  nova análise. 

 

 

PREMIAÇÃO: 

Para todos os atletas inscritos no DUATHLON BRASIL VIRTUAL  e que comprovem seu 

corre/pedala/corre, receberão a medalha de participação mediante a comprovação enviando   

seus tempos para: provavirtual@triativaeventos.com.br 

mailto:provavirtual@triativaeventos.com.br
mailto:provavirtual@triativaeventos.com.br
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Não haverá premiação de Ranking Geral e nem de quaisquer outros tipos, somente 

classificação Geral e por categoria conforme regulamento. 

GERAL: 

A organização é soberana para tomar qualquer decisão em relação ao regulamento,              

cancelamento, alteração no formato da prova. Nenhum reembolso ou devolução do valor da                                                                                                                                                                                          

inscrição será feito em função de alguma alteração; 

Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento, que a organização poderá incluir 

ou alterar, total ou parcialmente, a seu critério conforme necessidade do evento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do atleta em nenhuma 

hipotese. 

Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela organização do 

evento. 

A ORGANIZAÇÃO poderá a seu critério ou conforme as necessidades do evento incluir ou 

alterar esse regulamento, total ou parcialmente. 

RESPONSABILIDADE 

Declaro para os devidos fins (eu e meus sucessores) que isento a organização, patrocinadores 

e  local de realização de quaisquer responsabilidades relacionadas à eventuais acidentes que  

possam acontecer durante a atividade corre / pedala / corre.  

Ao inscrever-se, o PARTICIPANTE disponibiliza seus dados e autoriza os organizadores, 

patrocinadores, apoiadores e realizadores, para que a qualquer tempo enviem em seu nome, 

no endereço eletrônico, físico, tipo de correspondência SMS (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro. Entendo que todos os materiais/equipamentos 

necessários para participação são de minha inteira responsabilidade, bem como qualquer 

prejuízo, dano material ou moral causado pelo atleta inscrito à outro ou a terceiros, sendo 

seus atos, de única e exclusiva responsabilidade do mesmo.  

Os dados fornecidos no ato da inscrição são de total responsabilidade minha e/ou meu 

técnico, dirigente ou coordenador. Em caso de participação neste evento, representando 

equipes de participantes ou prestadores de serviços, ou qualquer mídia ou veículo, declaro 

que aceito o regulamento do evento. Estou ciente que todos os serviços estarão disponíveis 

somente após o efetivo pagamento da taxa de inscrição. É de responsabilidade de o ATLETA 

inscrito acompanhar as comunicações enviadas pela TRIATIVA EVENTOS LTDA por e-mail ao 

seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site e páginas do evento nas redes 

sociais para verificar possíveis modificações e/ou informações referentes ao evento. 
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Atesto que me encontro em perfeitas condições físicas, de saúde compatível e ter me 

preparado para o esforço a que vou me submeter. Também me encontro em dia com rigorosa 

avaliação médica, teste ergométrico entre outros para realizar a prova, recomendada pela 

organização, pois a mesma não se responsabilizará pela saúde dos participantes. No ato da   

consequência da minha  participação neste EVENTO. 

Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e ao EVENTO pertencem à 

REALIZADORA. 

COMO DEFINIR ESTE DESAFIO VIRTUAL 

Defina a distância oferecida no regulamento (DUATHLON SPRINT /OLÍMPICO/SUPER SPRINT / 

KIDS / CICLISMO / CORRIDA) e inscreva-se. 

Poderão ser realizados (corrida / cicismo) em qualquer lugar (clube, praças, parques, ruas, até 

esteiras e rolos), 

desde que seja feito dentro do período estipulado e ainda no horário em que você se sente 

melhor....ou seja: 

QUANDO e ONDE puder e quiser, buscando o seu melhor com AUTONOMIA e motivando-se 

cada vez mais ! 

Basta se inscrever através do site/portal e efetuar o pagamento, não se esqueça de registrar 

seu treino através dos aplicativos de corrida/ciclismo e/ou relógios com GPS. IMPORTANTE: 

não serão aceitas atividades inclusas manualmente nos aplicativos. 

Encaminhe a print e valide seu DUATHLON (CORRIDA / CICLISMO / CORRIDA) ou CICLISMO 

/CORRIDA.   provavirtual@triativaeventos.com.br    com as informações do dia, distância e 

tempo. 

Cada atividade deverá ser realizada numa única vez, não há acúmulos de kms para que chegue 

na distância estipulada para a corrida e ciclismo e corrida. O atleta poderá correr em um dia 

pedalar em outro e  correr em outro dia ou horário. 

Como receber o kit? 

Após o pagamento sua inscrição estará Ok. 

Os prazos de entrega (após a postagem) serão os mesmos da tabela fornecida pelos Correios, e 

o envio do seu kit será realizado ao endereço informado a partir do dia 15/08/2020. 

Não há nenhum aplicativo obrigatório. Você pode registrar sua corrida e 

ciclismo no aplicativo e/ou Relógio com GPS que está acostumado a usar. 

Bons treinos e uma ótima competição e diversão. 

 

mailto:provavirtual@triativaeventos.com.br


 

      Triativa Eventos Ltda – Rua Céu Azul, 111 Bairro: Santa Cândida - Curitiba PR 
                              CNPJ: 05.677.965/0001-37  041 3621 1317 
 

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE, leia antes de se inscrever. 

Evento VIRTUAL DUATHLON BRASIL – EDIÇÃO SUDESTE  

A TRIATIVA solicita que todos devem respeitar as regras de isolamento / 

distanciamento.  Cada um faça conforme as autoridades orientam ou 

permitam no local de sua moradia. 

 

Equipe TRIATIVA EVENTOS agradece o seu prestigio neste evento. 

Luiz Iran Guimarães 

Coordenador Técnico 

41 99804 8555 


