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PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Das 0:00 h de 13/09/2020 as 23:59 h de 27/09/2020 

ORGANIZADOR: CORRE – Corredores do Recife  /  INSCRIÇÕES: www.ticketagora.com.br 

DISTÂNCIA: 5 km (corrida em 1 única vez de forma contínua) ou  

                     10 km (corrida em 1 única vez de forma contínua). 

IMPORTANTE: Nosso e seu principal intuito nessa prova é sua participação de forma honesta. O espírito 

esportivo fará grande diferença, e sua interação e engajamento na CICORRE Virtual vai lhe proporcionar 

momentos inesquecíveis, seja pessoal ou coletivo através da internet.  

Queremos motivá-los a está mais próximos dos eventos que foram 100% suspensos devido a 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. Seja você o seu único adversário nesta prova, faça correto não 

trapaceei, nem tente mentir para seus adversários. Se você veio pra isso, esse evento não é seu lugar. 

COMO PARTICIPAR?  

Corra com qualquer app de corrida instalado no seu celular (como Strava, Nike+, Runtastic Adidas, 

Runkeeper, etc) ou com seu GPS, depois faça um print da tela do celular ou fotografe o relógio GPS e 

envie o comprovante e as informações da sua corrida pelo site www.ticketagora.com.br. 

Obs: Correndo na esteira fotografe o painel e envie a foto conforme acima. 

I - DO OBJETIVO: A CICORRE VIRTUAL HOMENAGEM PROF. ROOSEVELT tem por objetivo, 

homenagear um dos fundadores do CORRE – Corredores do Recife que no mês de agosto/2020 

completou 37 anos de fundação além de promover a prática de atividade física, onde o atleta possa 

participar de forma individual mesmo sem sair de casa, sendo premiado por tal mérito recebendo sua 

medalha de participação. Possibilitar que o atleta consiga completar a Mandala 2020 composta por 6 

medalhas conforme anexo neste regulamento. 

Publique suas fotos pôs corria usando #cicorrevirtualprofroosevelt 

II- PREMIAÇÃO: Medalhas para todos os participantes devidamente inscritos que comprovarem a 

realização de um percurso de 5 km ou de 10 km de 1 única vez e de forma continua durante o período 

de realização do evento. 

III-Troféu para o maior grupo/equipe/assessoria de corrida inscrito (Mínimo de 10 inscritos no grupo para 

concorrer a esta premiação). Deverá ser informado o Grupo/Assessoria/Equipe no momento da 

realização da sua inscrição. 

V- INSCRIÇÕES - VALORES: 

Inscrição individual: 

A) R$  20,00 + Taxa de inscrição (Site) para atletas de Recife ou cidades vizinhas cujas medalhas 

serão entregues em data e local a ser informado posteriormente pelo organizador. 

B) R$ 20,00 + Taxa de inscrição (Site) + Taxa de Remessa (CORREOS) para atletas de outras 

cidades que desejam receber suas medalhas através de PAC ou SEDEX 

ATENÇÃO: 

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES COM CAMISETA NESSE EVENTO. 

www.ticketagora.com.br
www.ticketagora.com.br
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Obs: Idade mínima de participação neste evento é de 15 anos, completados até o dia 31 de dezembro 

de 2020. 

VI- APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE - INDIVIDUAL 

Todos os atletas inscritos deverão enviar os comprovantes de conclusão da prova virtual para o site do 

organizador (ticket agora). 

VII – ENTREGA DAS MEDALHAS / TROFEUS 

Para os participantes de Recife e cidades vizinhas as medalhas e/ou troféus serão entregues em data e 

local a ser informado posteriormente pelo organizador. 

Para participantes de outras localidades, as medalhas e/ou troféus serão enviados para o endereço 

informado pelo participante no ato da sua inscrição por via postal (PAC ou SEDEX) cuja despesa de 

envio será paga pelo inscrito.  

REGULAMENTO 

A) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, e 

aceita totalmente o REGULAMENTO. 

B) Ao participar deste EVENTO, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao 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. 

C) 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 na prova, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os ATLETAS venham a sofrer durante a participação na prova. 

Não haverá reembolso uma vez que o atleta aceite os termos de participação da prova, no momento da 

inscrição não haverá reembolso em hipótese alguma após o atleta participar da competição aceitando 

todos os termos de aceite desse regulamento. 

D) Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio para 

todos os ATLETAS, pois a organização não se responsabiliza pela saúde dos mesmos. 

E) A ORGANIZAÇÃO da CICORRE VIRTUAL , bem como seus PATROCINADORES, APOIADORES E 

REALIZADORES, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no 

EVENTO, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 

mesmo. 

F) O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas neste REGULAMENTO, 

ou por omissão deixe de comunicar (com registro por escrito e devidamente recebido pelos 

ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO qualquer impedimento de sua parte, poderá a qualquer tempo 

ser desclassificado desta prova.  

G) Todo ATLETA tem a obrigação de preencher corretamente, e entregar à ORGANIZAÇÃO a Ficha de 

Inscrição do EVENTO feita através do site. 

H) O ATLETA assume que participa desta prova virtual por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES, REALIZADORES E PATROCINADORES, em seu 

nome e de seus sucessores. 
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I) Ao se inscrever na CICORRE virtual o ATLETA o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro ATLETA, bem como reembolso do valor da 

inscrição. 

J) Ao se inscrever na CICORRE VIRTUAL o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza aos 

ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E PARCEIROS, para que 

a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

K) A ORGANIZAÇÀO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 

aviso, conforme as necessidades do CICORRE VIRTUAL informando estas alterações em novo 

regulamento que será disponibilizado no site do organizador. 

L) O kit da prova será composto de medalha de participação para todos os inscritos que comprovarem 

uma corrida de 5 km ou 10 km de forma única e contínua. 

M) Durante a realização desta prova, conforme a orientações das autoridades sanitários diante da atual 

pandemia causada pela COVID-19, é recomentado o uso de mascara, o distanciamento social e a não 

aglomeração social. Conheça e siga todas orientações das autoridades da sua região/cidade. 

N) Esta prova não é válido para o ranking anual CICORRE. 

O) Será publicado o resultado da CICORRE virtual classificado pela ordem crescente de tempo com as 

informações de nome do atleta, distancia, tempo. O organizador poderá a seu critério realizar a mesma 

classificação acima separada por faixa etária de 10 em 10 anos bem como disponibilizar o Certificado 

Digital a ser baixado diretamente do site de inscrição. 

P) Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização da CICORRE virtual a qual é 

soberana nas decisões não cabendo recursos nas suas decisões. 

Em caso de dúvidas entre em contato conosco:  corre@corredoresdorecife.com  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO para 

os devidos fins de direito que: 

1. Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participar desta prova e estou ciente que não 

existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

2. 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 os 

realizadores, 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 CICORRE virtual. 

3. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento deste CICORRE 

VIRTUAL. 

4. 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. 

5. 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 os 

realizadores, organizadores, mídia e patrocinadores. 

mailto:corre@corredoresdorecife.com
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6. 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 neste CICORRE virtual de páscoa.. 

Recife, 01 de Setembro de 2020. 

Li e concordo com este regulamento 

 

ANEXO: Mandala 2020 composta por 6 medalhas de CICORREs presenciais e provas virtuais 

promovidas pelo CORRE Recife em 2020 a ser comercializada futuramente. 

 


