
REGULAMENTO
OFICIAL MARATONA
VIRTUAL DE CURITIBA



42Kv, 
21KV, 
10KV, 
5KV 

42KV FUN
21KV FUN 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: Associação Pro
Correr e Global Vita Sports

DATA: Entre os dias 15 e 22 de novembro de 2020
 
DISTÂNCIAS: 

(Inscritos nestas modalidades devem realizar a
atividade em uma única sessão) 

(Inscritos nas modalidades “FUN” devem realizar a
atividade em até 8 dias respeitando a data limite de
conclusão da prova).
 
HORARIO DA REALIZAÇÃO: O desafio deverá ser
realizado entre às 00h00 do dia 15 de novembro e
às 23h59 do dia 22 de novembro de 2020

CRONOMETRAGEM: O percurso é determinado
pelo inscrito e aferido por seu GPS ou aplicativos
de sua escolha.

VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS: A validação dos
comprovantes de resultados será digital dentro da
plataforma Running Heroes.
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KIT VIRTUAL: R$20,00 (+ taxa de conveniência)
KIT SMART: R$49,00 (+ taxa de conveniência)
KIT STANDARD: R$79,00 (+ taxa de
conveniência)

KIT ATLETA

KIT VIRTUAL: R$20,00 Número peito digital,
playlists exclusivas, planilhas de treino,
certificado de conclusão e cupom de desconto
de 10% para inscrição Maratona de Curitiba
2021 e clube de benefícios.

KIT SMART: R$49,00 Kit Virtual + Máscara,
medalha de conclusão e possíveis brindes de
patrocinadores.

KIT STANDARD: R$79,00 Kit Virtual + Camiseta
poliamida, máscara, medalha de conclusão e
possíveis brindes de patrocinadores

INSCRIÇÕES: www.globalvita.com.br

VALORES: 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: Até dia 13.11 às 14h00
ou quando esgotarem as vagas podendo sofrer
reajustes de valor durante o período de inscrições
de acordo com critérios definidos pela
organização.

GRUPOS E ASSESSORIAS: Entrar em contato via
WhatsApp (41) 99989-0073

1.
·        
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1.1- ENVIO DOS KITS 
O número de peito digital será enviado junto ao
protocolo de inscrição, após a confirmação de
pagamento. 

Os despachos dos kits e medalha de conclusão
serão feitos entre os dias 23 e 27 de novembro de
2020, após a organização validar os resultados.

*O kit será enviado exclusivamente para os
atletas inscritos que concluírem o desafio,
conforme as regras estipuladas neste regulamento.

O endereço cadastrado na plataforma de
inscrições Ticket Agora é de responsabilidade do
atleta inscrito, devendo estar atualizado. 

Os kits devolvidos por erro no endereço serão
reenviados mediante pagamento do frete.
 
2. DAS RESPONSABILIDADES DO INSCRITO
 
ATENÇÃO PANDEMIA COVID 19 
Estamos enfrentando um período bastante atípico
em razão da pandemia causada pelo Corona Vírus
– Covid 19, fique atento às normativas da sua
cidade e não deixe de seguir as orientações de
segurança pública e as às recomendações de
distanciamento social durante a realização do seu
desafio. A organização recomenda que corra ou
caminhe de máscara, em locais abertos, arejados e
de baixa circulação de pessoas.  Se proteja e
ajude a proteger os outros. 
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Corrida de 21km – idade mínima 18 anos;
Corrida de 10km – idade mínima 16 anos;       
Corrida de 05km – idade mínima 14 anos.

A participação na Maratona Virtual de Curitiba
2020 é estritamente individual sendo proibido o
auxílio de terceiros, como treinadores / assessoria,
amigos, familiares, e quaisquer outros meios de
pacing, resultarão na desclassificação do atleta
inscrito.
Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda
plenamente com o regulamento e declara
encontrar-se em perfeitas condições físicas e
psicológicas para correr A Maratona Virtual de
Curitiba 2020.
 
IDADE MINÍMA:
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3.  PASSO A PASSO PARA PARTICIPAR
1º PASSO  -  Inscreva-se na plataforma Ticket
Agora;
2º PASSO - Baixe o aplicativo Running Heroes e se
cadastre na plataforma;
3º PASSO - Vincule seu relógio de treino ou seu
aplicativo ao Running Heroes;
4º PASSO - Acesse a aba desafio e procure pelo
seu desafio da Maratona Virtual de Curitiba Cosan;
5º PASSO - Clique no botão “PARTICIPAR DO
DESAFIO” e insira o código de inscrição enviado por
e-mail pelo Ticket Agora;
6º PASSO - Leia o regulamento e fique atento aos
pré-requisitos necessários para completar o
desafio;
7º PASSO - Realize a sua atividade entre 00:00 do
dia 15 até 23:59 do dia 22 de novembro de 2020;
8º PASSO - Inicie a sua atividade no seu dispositivo
ou aplicativo e lembre-se de encerrá-la após a
duração do seu desafio;
9° PASSO - Corra! E acumule créditos e troque por
recompensas e vantagens na Loja da Global e
demais parceiros;
10° PASSO - Suas Atividades serão transmitidas
automaticamente para o seu painel de controle e
aguarde o recebimento do seu Kit de Conclusão no
conforto da sua casa.

Dúvidas pelo e-mail contato@globalvita.com.br ou
pelo telefone: Global Vita - (41) 99989-0082
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Apple Store
(https://apps.apple.com/gb/app/runningheroes/id120600
6462);
Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.sportheroes.runheroes);
Pelo site (https://br.runningheroes.com/pt/)

Garmin
NRC – Nike
Run Club
Adidas
Running
Runkeeper
Healt Mate
Apple Health
Polar

4. INSCTRUÇÕES DE VALIDAÇÃO RUNNING HEROES
Para validar a participação no Maratona Virtual de Curitiba
2020 é necessário ter feito o download da plataforma Runing
Heroes, e ter uma conta sincronizada com o aplicativo de
monitoramento ou relógio de GPS. Em caso de dúvidas, segue
abaixo instruções para cadastramento e sincronização.
 
4.1 – DOWNLOAD E CADASTRAMENTO 
A plataforma Running Heroes está disponível para download
gratuito na:

Recomendamos efetuar o cadastramento na plataforma com
o mesmo e-mail utilizado no momento da inscrição.

1.2 – SINCRONIZAÇÃO
Após a criação da conta é necessário sincronizar o relógio ou
aplicativo de monitoramento de sua preferência. Segue
listagem de aplicativos ou gps compatíveis com a plataforma 

*Caso ainda não utilize nenhum dos aplicativos citados
acima, os 3 mais recomendados para função corrida
são NRC – Nike Run Club, Adidas Running e Runkeeper.
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Suunto
Decat lhon
Coach
F i tb i t
MapMyrun ,
R ide ,  Wa lk
Rouvy
Movescount



4.2.1 DESKTOP
Para acesso a plataforma via desktop, após efetuar o
login, ao lado esquerdo da tela clique na opção
Conecte um aplicativo” escolha o aplicativo de sua
preferência.

4.2.2 MOBILE ANDROID
Para acesso via aplicativo Android, após efetuar o
login, na tela inicial aparecerá o painel de controle
onde estarão os aplicativos compatíveis, conecte o
dispositivo.
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4.2.3 MOBILE APPLE
Para acesso via sistema IOS, clique em “MAIS” (no
canto inferior direito da tela) clique em
CONFIGURAÇÕES e em seguida Conectar Apple
Health.

Após sincronizar a conta o aplicativo ao Running
Heroes, a plataforma estará pronta para importar os
dados de cada atividade executada automaticamente,
todas as atividades ficarão disponíveis no painel de
controle Running Heroes.
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Atividades cadastradas antes ou após o prazo de
conclusão serão desconsideradas. 

Para as modalidades 42km, 21km, 10km e 5Km as
atividades devem ser realizadas de uma vez só e o
aplicativo de monitoramento de atividades deve
ser finalizado ao executar a distância proposta.

Para as modalidades 42km FUN, 21km FUN, as
atividades devem ser realizadas em até 8 dias, a
plataforma Running Heroes irá somar
automaticamente todas as atividades, e aplicativo
de monitoramento e/ou GPS deverá ser finalizado
ao executar a distância proposta. 

Atenção: encerre a atividade após concluir a
distância da sua prova de acordo com sua
inscrição, não é recomendado correr além da
distância prevista sob risco de não validação.

Comprovantes com distâncias diferentes (maiores
ou menores) da inscrição não serão validados.

Não nos responsabilizamos em casos de mal
funcionamento dos aplicativos utilizados para
trackear sua corrida. 

Atividades realizadas em um percurso em descida
não serão consideradas e, após identificadas,
serão excluídas do ranking em tempo real.

5. PARTICULARIDADES SOBRE A ATIVIDADE
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Todas as corridas são analisadas e, em caso de
suspeita de fraude, o atleta terá direito a nova
análise. Se confirmada a fraude, o atleta será
desclassificado.

A organização se reserva ao direito de checagem
do tempo dos TOP 10 atletas finalistas, solicitando
através de e-mail, a comprovação de tempos
compatíveis com o realizado neste desafio.

O prazo para retorno de resposta à organização,
assim que devidamente comunicado, será de 12
horas. Após este período, caso o atleta não se
manifeste, o mesmo poderá ser excluído do
desafio e havendo reincidência de erros em outros
eventos, o mesmo poderá ser excluído da
plataforma Running Heroes.

5. PARTICULARIDADES SOBRE A ATIVIDADE

6. PREMIAÇÃO
Todos os concluintes da Maratona Virtual de Curitiba
receberam a Medalha de finisher. Não haverá
premiação por categoria e não haverá premiação em
dinheiro.
A Prova Virtual não conta com chips, sendo o
aplicativo de monitoramento de atividades conectado
ao Running Heroes o responsável por controlar o
tempo e percurso dos atletas. Porém, um controle
oficial de tempo e classificação só pode ser
considerado para propósitos oficiais através de
aparelhos homologados e certificados. Sendo assim,
não haverá premiação por ranking.
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7. PERCURSOS MARATONA VIRTUAL
O atleta receberá no kit virtual (enviado junto ao
protocolo de inscrições), sugestões de percursos em
para quatro distâncias na cidade de Curitiba.
Lembrando que estes percursos são apenas
sugestivos, não obrigatórios.
O percurso é determinado pelo participante, sendo de
sua exclusiva responsabilidade a escolha deste.
Escolha o local onde se sentir mais confortável para
completar a distância do desafio.
Reiteramos a importância, cuidado e atenção as
orientações de segurança pública com relação as
recomendações de distanciamento social.
Atividades realizadas em um percurso em descida não
serão consideradas e, após identificadas, serão
excluídas do ranking em tempo real.

8. RESULTADOS & VALIDAÇÃO
O envio dos resultados poderá ser feito a qualquer
momento a partir da data de abertura das inscrições.
A validação dos comprovantes e envio dos kits
acontecerá  após o dia 08 de novembro, data limite
para conclusão da Maratona Virtual de Curitiba 2020.
Atividade realizadas antes ou após o prazo estipulado
acima não serão aceitos para fins comprobatório de
realização da Maratona Virtual de Curitiba 2020, sendo
que, neste caso,  o atleta inscrito não receberá o kit.
Por ser um evento virtual, os inscritos na Maratona
Virtual de Curitiba 2020 não contarão com o
monitoramento por chips de cronometragem e os
resultados serão aferidos por seu GPS ou aplicativos
de sua escolha.
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9. POLÍTICA DE ALTERAÇÃO DE MODALIDADE E
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor
(CDC), o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos
após a data da compra para solicitar o cancelamento
e estorno integral do valor da inscrição, após essa
data, em hipótese alguma o valor será devolvido. 
CDC (Lei nº 8.078/1990).
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.

9.1. DESISTÊNCIA POR PROBLEMAS DE SAÚDE
Caso o atleta apresente algum problema de saúde ou
lesão que impeça sua participação na corrida, o
mesmo estará sujeito as condições descritas no item
“políticas de desistência e reembolso” e “Política de
alteração de distância ou transferência da inscrição”
dispostas neste regulamento.
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9.2. ALTERAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
INSCRIÇÃO
Todas as solicitações para alterações de modalidade
e/ou transferência de titularidade no desafio
previamente escolhido deverão.
ser feitas pelo e-mail contatol@globalvita.com.br, em
até 3 dias antes da realização do desafio. Após esta
data a organização não garante a troca.
A Organização não garante o atendimento e reserva-
se o direito de negar um pedido de alteração de
MODALIDADE, devido a indisponibilidade de
materiais para esta ação ou o não atendimento das
condições estabelecidas para tal solicitação. 
É de total responsabilidade do atleta a conferência
prévia de todos os seus dados inseridos no sistema
de inscrição, desta forma, não serão aceitos pedidos
de troca de tamanho de CAMISETA devido as grades
serem limitadas.
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10. POLÍTICAS DE CANCELAMENTO DA CORRIDA
VIRTUAL 
10.1 -  A Organização, primando pela segurança dos
inscritos, poderá determinar, a qualquer momento, a
suspensão, cancelamento e/ou adiamento da
Maratona Virtual de Curitiba 2020 , iniciado ou não,
por questões de segurança pública, saúde pública,
vandalismo e/ou casos fortuitos ou motivos de força
maior. Neste sentido, os atletas inscritos declaram
estar cientes que:
10.1.1 No ato da inscrição, assumem todos os riscos
e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada
ou não) por questões de segurança pública, saúde
pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força
maior, não gerando qualquer responsabilidade para
a organizadora; e
10.1.2 Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de
indenização ao atleta inscrito, tampouco a devolução
do valor de inscrição.

10.2 -  Na hipótese de cancelamento, suspensão
e/ou adiamento da corrida por motivos diferentes da
clausula 9.1, e a consequente divulgação de nova
data os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias,
contados da comunicação aos inscritos, para solicitar
a devolução do valor da inscrição, em sendo de seu
interesse, por meio de contato eletrônico
(financeiro@globalvita.com.br), sob pena de renúncia
a este direito.
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10.2.1 A devolução do valor da inscrição será
realizada pela Organização dentro de até 30 (trinta)
dias a contar da data de solicitação de reembolso.
10.2.2 O atleta inscrito declara estar ciente que a
devolução referida acima se limitará ao valor
efetivamente pago pelo atleta na inscrição.

10.3 -  O cancelamento e/ou suspensão da Maratona
Virtual de Curitiba 2020 será comunicado pelos
meios oficias do Global Vita Sports e Associação Pro
Correr e a nova data para a realização do evento será
divulgado quando oportuno.
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Ao fazer sua inscrição, o inscrito concorda
plenamente com o regulamento da Maratona
Virtual de Curitiba 2020, declara encontrar-se em
perfeitas condições físicas e psicológicas para
correr o percurso escolhido,
A Organização da Maratona Virtual de Curitiba
2020 recomenda a todos os inscritos a realização
de uma rigorosa avaliação médica antes de
praticar qualquer tipo de atividade física, inclusive
antes de participar da Maratona Virtual de
Curitiba 2020.
A Organização da Maratona Virtual de Curitiba
2020 reserva-se ao direito exclusivo de divulgar
as fotos e filmagens oficiais da Maratona Virtual
de Curitiba.
Os casos omissos serão resolvidos pela
Organização da Maratona Virtual de Curitiba
2020.
A Organização não se responsabiliza por
transporte, hospedagem e alimentação para
nenhum inscrito até local escolhido para realizar
o seu desafio. 
Ao participar da Maratona Virtual de Curitiba
2020, cada participante cede todos os direitos de
utilização de sua imagem renunciando ao
recebimento de qualquer remuneração/renda
que vier a ser auferida relativa a direitos de
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão
realizada pelos veículos de comunicação deste
país para esta e próximas corridas.

11. OBSERVAÇÕES FINAIS
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O descumprimento desse regulamento causará a
desclassificação do inscrito.
A Organização não se responsabilizará por dados
incorretos no cadastro de inscrição. 
O atleta que utilizar indevidamente a inscrição de
outro atleta inscrito, será suspenso da Maratona
Virtual de Curitiba 2020 e poderá sofrer as
medidas legais por falsidade ideológica.

11. OBSERVAÇÕES FINAIS

Este regulamento poderá sofrer alterações
necessárias por questões técnicas a critério da
Organização ou ainda por motivos legais ou motivo
de força maior.

REGULAMENTO MARATONA VIRTUAL DE
CURITIBA 2020 – VERSÃO 1 – 21/09/2020

Diretor Técnico
Professor Tadeu Natalio

Cref/Pr: 4285-G/PR
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