
 

 REGULAMENTO GERAL DESAFIO VIRTUAL 166 CEFID PMPR 

 
O desafio compõem um evento online com TRÉS modalidades CICLISMO, CORRIDA OU 
CAMINHADA em comemoração aos 166 anos de PMPR. Desafio online a qual os 
participantes denominados com o título de atletas podem correr onde e quando quiser a 
partir de 10 de agosto a 10 de setembro de 2020, com a participação de atletas 
regularmente inscritos de ambos os sexos. Uma realização do CENTRO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E DESPORTO DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ. As distâncias de cada categoria 
foram determinadas de maneira alusiva ao aniversário de 166 anos da instituição. O desfio 
poderá ser realizados Indoor e Outdoor. Lembrando de respeitar as normas sanitárias 
vigentes devido a pandemia COV ID-19. 
  
 

• CORRIDA ou CAMINHADA: 

◦ Categoria Saúde 

▪ 1,660km – Os quais podem ser percorridos três vezes por semana ou a critério do 

atleta, durante quatro semanas sendo 4,980km semanais, totalizando 19,920km ou mais 

no mês. 

◦ Categoria Bem Estar 

▪ 16,600km por semana divididos a critério do atleta, durante quatro semanas, 

totalizando 66,400km ou mias no mês 

◦ Categoria Performance 

▪ 166km ou mais durante o mês dividido a critério do atleta 

 

• CICLISMO 

◦ Categoria Saúde 

▪ 16,600km por semana, divididos a critério do atleta durante quatro semanas, 

totalizando 66,400km ou mais no mês 

◦ Categoria Bem Estar 

▪ 166km durante o mês, divididos a critério do atleta, no período de quatro semanas 

totalizando 166km ou mais no mês 

◦ Categoria Performance 

▪ 166km a cada quinze dias, duas vezes no mês, a critério do atleta, totalizando 332km 

ou mias no mês. 

 

 
 



 
1. Desafio 
1.1 Desafio será realizado no formato "Virtual" onde o “atleta” pode realizar sua atividade a 
onde e quando quiser a partir de 10 de agosto a 10 de setembro de 2020. 
 
1.2 O desafio será valido conforme a categoria escolhida durante a inscrição, podem 
participar do desafio pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante 
denominados atletas. 
 
1.3 As inscrições para participar do desafio virtual CEFID PMPR obedecerão aos valores 
seguintes: 
 
KIT 1: Composto por número virtual e certificado online: 15,00 
KIT 2: Composto por número virtual, certificado online e medalha: 30,00 
KIT 3: Composto por número virtual, certificado online, medalha e camiseta: 55,00 
 
 
2. REGRAS GERAIS DO EVENTO. 
 
2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as informações 
fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para 
praticar atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e 
regras da competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da 
sua participação; 
 
2.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua 
imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos 
a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internet e 
qualquer mídia, em qualquer tempo; 
 
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como seus patrocinadores, 
apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual for o motivo, nem por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a 
participação no evento; 
 
2.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 
seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 
exclusiva responsabilidade do autor; 
 
2.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização 
de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 
 
2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de 
qualquer comunicado prévio aos participantes. 
 
 
3. INSCRIÇÕES 
 



3.1 As inscrições para o DESAFIO será via site www.ticketagora.com.br do período de 27 
de julho a  23 de agosto de 2020. 
 
3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.3 
. 
3.3 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda  
adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de necessidades / 
disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 
 
3.4 Procedimento para a inscrição. 
3.4.1 Acessar o site www.assessocor.online e preencher os formulários de inscrições por 
completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos 
e aceitar os termos de responsabilidade do evento. 
 
3.4.2 A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição. 
 
3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum 
motivo. 
 
3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível de revender para 
terceiros. 
•Corra ou pedale a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida; 
ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira ou bike contendo tempo e distância do desafio. 
Todos os resultados serão avaliados antes de ser lançados oficialmente. Sob pena de 
desclassificação, caso constatado alguma irregularidade.   
•Acesse o seu cadastro no Site www.ticketagora.com.br após completar o desafio. Busque 
o desafio em que se inscreveu para validar seu desafio, valido para bike e corrida. 
•Para validar, clique na descrição “Envie aqui seu comprovante”, anexe a imagem do seu 
tempo e distância registrados. 
 
 
Todo comprovante passará por análise. O comprovante deve seguir as regras abaixo para 
ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Caso o 
comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo nova análise. 
 
1. Imagem ilegível; 
2. Distância diferente da escolhida na inscrição; 
3. O comprovante não ser da modalidade escolhida no ato da inscrição (corrida de rua, 
corrida estacionária, esteira, gps da BIKE) 
– 
4. Após validação e comprovação de sua corrida, enviaremos o código de rastreio para 
consultar a situação do seu pedido no site dos Correios. Aguarde ansiosamente a chegada 
de seu kit. 
 
5- Resultados e Certificado será divulgado no www.assessocor.online/resultados 
 
5. ENTREGA DE KIT: 
5.1 O Kit somente será enviado para você mediante a comprovação de pagamento da 
inscrição e aprovação do seu comprovante no site www.ticketagora.com.br 
 
5.5 O realizador do evento se reserva no direito de organizar esse evento beneficente 
repassando todo o valor do lucro a instituições beneficentes. 



 
6. RANKING 
6.1 Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo e distância 
registrado pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular. 
 
6.2 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil e mundo. 
 
6.2.1 O ranking além de classificação geral será dividido por categorias: Policial Militar, 
Estado, Idade e Sexo. 
 
7. PREMIAÇÃO 
7.1 Para todos os atletas inscritos no Desafio receberão o certificado online. 
  
7.1.1 O atleta que não comprovar seu tempo no site www.ticketagora.com.br não receberá 
o certificado de participação. 
 
7.2 Não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer outros tipos. 
 
7.3 Terá sorteio de brindes para todos os participantes devidamente inscrito. 
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência 
do atleta. 
 
8.2 Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela equipe 
organizacional do evento. 
 
 


