REGULAMENTO
Apresentação
O Desafio Corrida Virtual, composto de 4 (quatro)
etapas, sendo 1 (uma) por mês a partir de setembro,
onde o atleta poderá optar em fazer quantas etapas
quiser, de uma até as quatro.

Distâncias
Com diferentes opções de distâncias, o atleta poderá
fazer a sua corrida onde e quando quiser, desde que a
data coincida com o período da respectiva etapa em que
esteja fazendo.
•
•
•
•
•
•

05km
10km
15km
21km
50km (Ultra)
02km (Caminhada)

Etapas
•

•

Etapa I - Independência / Período: 01 a 30 de
setembro
Etapa II - Outubro Rosa / Período: 01 a 30 de
outubro

•

•

•

Etapa III - Novembro Azul / Período: 01 a 30 de
novembro
Etapa IV - Corrida de Verão ARATU / Período: 01 a
30 de dezembro
Etapa Social - Período: 01 de setembro a 30 de
dezembro

Percurso
•

•

•

O atleta poderá realizar o percurso que quiser,
desde que não exista decreto proibindo o acesso ao
respectivo percurso escolhido;
O percurso deve ser realizado de modo contínuo. O
atleta não poderá fazer intervalos, parando o
relógio, o que acarrerará penalidade;
A data de realização da prova está associada ao
período da Etapa escolhida. O atleta deverá correr
no percurso escolhido, com a distância que foi
informada no ato da inscrição. Sendo necessário
que a data da corrida corresponda com o período
da rescpetiva Etapa.

Validando a prova
1. Após a realização da prova , o atleta terá até 3 dias
para validar a sua corrida.

2. A validação consiste em se conectar as contas
oficiais Esporte Mundo através de seu Garmin
Connect e/ou Strava, e enviar via website oficial, na
guia VALIDE SUA PROVA, os dados (tempo e print
do tempo total e percurso) de sua prova;
3. Caso o atleta não possua conta no Garmin Connect
ou Strava, basta enviar via website oficial, na
guia VALIDE SUA PROVA, os dados (tempo e print
do tempo total e percurso) de sua prova;

Ranking e classificação
1. Após a validação dos dados, o nome do atleta e o
seu respectivo tempo, aparecerão na guia
Resultados.
2. O ranking e a classificação final será feita somente
após o encerramento do prazo de cada etapa.
Enquanto isso, o atleta poderá acompanhar a sua
classificação temporária.
3. O ranking será organizado entre nacional e
regional, ambos por categoria de idade (de 5 em 5
anos) e sexo.

Kit Opcional
1. O atleta poderá escolher a corrida sem kit, a corrida
com medalha e a corrida com Kit Completo, que

vem como medalha, camisa e número de peito. O
atleta que optar em comprar a inscrição com o Kit,
receberá em sua casa através de FRETE GRATUITO.

Preços das inscrições
1. Somente inscrição = R$30*,
2. Inscrição + Medalha = R$60*,
3. Inscrição + Medalha + Camisa = R$90*,
*A inscrição é feita através de websites de e-commerce,
que cobram uma taxa de serviço, referente as taxas
adminstrativas e das entidades financeiras, como banco
ou cartão de crédito.
Obs: Em caso de desistência da prova, o valor a ser
restituído deverá seguir a seguinte regra:
1. 1 (uma) semana após a compra = devolução total
2. Após 1 (uma)semana da compra e faltando 1
(um)mês para a prova = devolução de 50% do valor
da inscrição + crédito de 50%.
3. Faltando menos de 1 (um)mês para a prova, não
haverá devolução. O atleta ficará com o crédito
para outro evento durante 01 ano.

Bônus e recompensas
Entenda porque o Desafio Corrida Virtual é muito mais
do que uma corrida:

1. Os atletas poderão participar de workshops com
conteúdo de corrida;
2. A cada número de inscritos um prêmio é liberado;
3. Curso de "Marketing Esportivo para Atletas" para os
primeiros inscritos.
4. Produtos personalizados e exclusivos.
•

•

•

Os primeiros 100 atletas inscritos, concorrerão a 1
Hypersphere;
Os primeiros 500 atletas inscritos, concorrerão a 1
Hypervolt;
Os primeiros 1000 atletas inscritos, concorrerão a 1
Recovery Pump;

Todos que se inscreverem nas 4 etapas, ganharão 1
inscrição para o Webinar de "Marketing Esportivo para
Atletas"

Campanha Social Sangue Bom - Doe para correr ou
Corra para doar

Como funciona?
Com a pandemia, muitas pessoas tiveram que ficar em
casa e os bancos de sangue sofreram grandes baixas.
Você sabia que cada doação é capaz de salvar pelo
menos 3 (três) vidas? A nossa campanha funciona assim:

•

Pessoa física (Doe para correr)
1 - Cada pessoa física que doar sangue e
comprovar, enviando o controle de doação,
ganhará 01 inscrição Sangue Bom Sem Kit.
Para participar, Doe sangue e envie o comprovante
para contato@desafiocorridavirtual.com.br, para
validarmos a sua doação e enviarmos o COD da sua
inscrição (SEM KIT).

•

Pessoa física (Corra para Doar)
1 - Cada pessoa física que doar sangue e
comprovar, poderá comprar o KIT (camisa da
campanha) , caso comprove que realizou a doação.
Para participar, Doe sangue e envie sua foto

doando e do comprovante para
contato@desafiocorridavirtual.com.br, para
validarmos a sua doação.

•

Pessoa jurídica (Corra para Doar)
2 - As empresas que comprarem pelo menos 10
inscrições, ganharão 10 camisetas personalizadas
com o Tema da "Campanha Sangue Bom" e terá o
seu logotipo impresso na parte de trás da camiseta.
Essa inscrição deverá ser doada exclusivamente
para pessoas físicas que fizerem doação, que seja
da própria escolha da empresa, ou, a própria
organização da prova poderá destinar estas
inscrições para determinados grupos.
Para participar, entre em contato conosco através
do WhatsApp 71 9 91225009 ou e-mail
contato@desafiocorridavirtual.com.br, informando
a quantidade de inscrições que deseja comprar.

Canal Instagram
Clique aqui para se inscrever em nosso canal do
Telegram
E-mail de contato
contato@desafiocorridavirtual.com.br
WhatsApp
Clique aqui para mandar mensagem via WhatsApp

