
Regulamento da 1° Corrida Solidária 6 HS STAR RUNNER- CBAt / IAU  

 

A CORRIDA DE  6 HS VIRTUAL DA CBAt - IAU,  é um Evento organizada pelo 

Organizadores do Circuito Brasileiro de Ultramaratona (CBU). 

 

Nós da Equipe, StarRunner, ficamos honrados em fazer parte deste seleto Grupo de 

Organizadores de Corrida, como também em ampliar essa ação Solidária da IAU, à nível 

nacional, organizando este Evento Solidário em meio a Pandemia. 

 

1- PARTICIPANTES: 

1.1- Qualquer Atleta do sexo Masculino ou do sexo Feminino pode participar do Evento, tendo 

acima de 18 anos de idade. 

 

1.2- Para o/a Atleta poder se inscrever é preciso ter o Registro na CBAt de Corredor de Rua, ou 

de Pista, e estar com o seu pagamento em dia.  

* O seu Cadastramento pode ser feito na Federação Paulista de Atletismo, informações pelo 

telefone (11) 30502666; ou por qualquer outra Federação de Atletismo, caso você ainda não o 

tenha. 

 

2- A PROVA: 

2.1- A corrida será de 6 horas seguidas, que pode ser realizada no dia 29 ou no dia 30 de 

agosto, conforme a preferência do(a) Atleta. 

2,2- O Atleta realizará a Prova no local de sua escolha. 

2.3 Os atletas podem correr em ambientes fechados ou ao ar livre, mas precisariam gravar 

suas performances em uma das muitas plataformas esportivas como Strava ou Garmin, em um 

Esteira de Corrida, ou ainda em um Percurso aferido contado o número de voltas.  

2.4- O tempo da Prova deve ser de 6 horas corridas, a contar do seu início. O Atleta também 

define o horário do início. 

2.5- O(A) Atleta precisa enviar o seu resultado, junto com um vídeo da corrida, e um 

depoimento sobre o Evento para a plataforma da inscrição. 

 

3- PREMIAÇÃO: 

3.1- Todo(a) Atleta inscrito receberá um Certificado Digital Participação, chancelado pela CBAt, 

e pela IAU. 

3.2- As três melhores marcas no Masculino e as três melhores marcas no Feminino receberão 

um Troféu de Participação. 



3.3- As duas melhores marcas de Atletas com deficiência receberão um Troféu de Participação. 

4 - 5KM Troféu para 1º ao 3º 

10 km troféu 1º ao 3º 

Categoria 5km e 10 km os atletas receberam certificado da Star Runner eventos 

PCD Troféu 1º e 2º colocado  

 

5- INSCRIÇÕES: 

5.1- Será cobrada uma taxa de 55 reais para o Atleta se inscrever no Evento. 

5.2- Os Troféus serão enviados pelos Correios, e fica a encargo do Atleta o valor do envio após 

a divulgação dos resultados. Fica a escolha de cada Atleta fazê-lo ou não. 

5.3- As inscrições serão abertas à partir de 25 de Julho, até o dia 25 de Agosto de 2020, pelo 

site Ticktagora.com.br 

5.4- O atleta no ato de sua inscrição deverá informar como será realizada o aferimento das 

suas 6 HS Virtual. 

 

6- SAÚDE E SEGURANÇA DO ATLETA: 

6.1- A STAR RUNNER e a Cbat não se responsabilizam por quaisquer problemas de saúde, e ou 

acidentes decorrentes da realização das 6 horas pelos atletas. 

6.2- O atleta é responsável pela sua saúde e segurança durante o Evento, sendo aconselhado a 

estar com o seu exame médico em dia (últimos 6 meses). 

6.3- É recomendado que o Atleta seja assistido, ao menos, por um terceiro durante todo o 

Evento, caso precise de ajude. 

6,4- Os atletas devem respeitar as recomendações de distanciamento social e em qualquer 

suspeita de gripe ou quaisquer outros sintomas do Covid-19, o atleta não deverá participar do 

evento. 

6.5- Tenha em mãos o telefone do Posto de Saúde mais próximo ao local da sua corrida. 

 

7. O ACEITE: 

7.1- O(A) atleta ao inscrever-se no evento precisa declarar que está em plena forma física e 

concorda com todos os termos deste Regulamento. 


