
Ultra Dos Treinos 

 

A Ultra Dos Treinos vem trazendo para vocês corredores e ciclistas que procuram um novo 

foco para intensificar seus treinos, uma corrida Virtual baseada em seus treinos. Criamos três 

opções de variações de treinos que caberá ao atleta a escolha de duas, assim como a escolha 

da distância que o atleta se juga capaz de concluir em 20 dias. 

 

Escolha suas modalidades: 

Corrida e Ciclismo 

Corrida e Caminhada 

Ciclismo e Caminhada 

 

Escolha as distâncias:  

Corrida: 5k, 30k, 100k, 150k, 200k 

Ciclismo: 20k, 150k, 250k, 350k, 450k 

Caminhada: 5k, 10k 

 

Como funciona: 

Os treinos Virtuais deverão ser realizados entre: 05/10/2020 a 25/10/2020.  

Os treinos deverão ser gravados e enviados para registro e somatório dos tempos. 

 

Local: 

Qualquer local do brasil ou de sua preferência, o atleta corre usando qualquer app de corrida 

que registre e grave suas atividade: Strava, Nick , Adidas, Rumkepper, Runtastic... 

Ou então relógio GPS! Garmin, Polar, Tomtom .... 

Você também pode correr na esteira é só tirar uma foto do painel da esteira, mostrando a 

distância e o tempo. 

O mesmo vale para o Ciclismo. É só usar um app de ciclismo, aceitamos todos eles, registra e 

enviar para serem computados. 

 

Kit de participação: 

1- Medalha 100% de metal com 10cm  

2- Fita personalizada.  



3- Certificado digital. 

 

Valor do Kit: 

$ 44,00  (com taxa de serviço incluso) 

Boleto ou cartão de crédito 

Inscrição em grupo: (5 pessoas) deve ser feita pelo WhatsApp (21) 99812-2749 

 

Retirada do Kit: 

Faremos entrega presencial na cidade do Rio de Janeiro, no Parque de Madureira no 

sábado dia 07/11/2020 horário a ser confirmado.  

Para os demais estados o Kit deverá ser enviado para o endereço cadastrado no ato da 

inscrição, no máximo 30 dias após ao termino do evento. 

Datas sujeito a alterações conforme o regulamento. 

 

 

Regulamento: 

 

Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da 

ORGANIZAÇÃO ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior. 

 

1-A PROVA 

2-MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

3-REGRAS GERAIS DO EVENTO VIRTUAL 

4-KIT DE PARTICIPAÇÃO 

5-REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO VIRTUAL 

6-FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

7-TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

1 - A PROVA 

1.1 - As inscrições da Ultra Dos Treinos, doravante denominada EVENTO VIRTUAL será 

realizada no período de 05 de outubro de 2020 à 25 de outubro de 2020 (o atleta terá 20 dias 

contabilizados a partir do dia da inscrição para concluir o percurso escolhido), por PESSOAS DE 



TODOS OS SEXOS, e será praticada em local onde os ATLETAS acharem mais adequados para 

realizarem seus treinos de forma segura o EVENTO VIRTUAL. 

 

 

2 - MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 – Os ATLETAS poderão participar do EVENTO VIRTUAL inscrevendo-se em uma das 

Modalidades abaixo descritas que deseja realizar: 

 

1 – Corrida e Ciclismo 

2 – Corrida e Caminhada 

3 – Ciclismo e Caminhada 

 

2.2 – Os ATETLAS deverão escolher sua distância formando assim a sua planilha da Virtual de 

Treinos a ser executada em 20 dias. 

 

Corrida – 5k, 30k 100k 150k 200k 

Ciclismo – 20k, 150k, 250k, 350k, 450k 

Caminhada – 5k ou 10k 

 

2.3 - O ATLETA que participar do EVENTO VIRTUAL em qualquer Categoria não terá direito a 

nenhum tipo de Premiação sendo todas as Modalidades do EVENTO VIRTUAL participativas, 

não tendo, portanto, classificação individual e por Faixa Etária. 

 

 

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO VIRTUAL 

 

I - Ao participar deste EVENTO VIRTUAL, o ATLETA assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos e aceita totalmente o REGULAMENTO. 

 

II - Ao participar deste EVENTO VIRTUAL, o ATLETA cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, caso venha a ser utilizado algum recurso no qual ela venha a ser captada e/ou 

exposta, renunciando ao recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser 

auferida com materiais de divulgação, campanhas, informações, clipes, materiais jornalísticos, 

promoções comerciais, licenciamentos e/ou fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou 



meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para 

este, outros EVENTOS ou eventos e serviços complementares (todos na modalidade virtual), 

em decorrência do uso dessas imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pelos 

ORGANIZADORES, Comerciais e de Mídia, empresas e atividades envolvidas no mesmo, tanto 

em meu nome bem como de meus sucessores. 

 

III - Não haverá reembolso, por parte da ORGANIZAÇÃO, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e/ou acessórios utilizados pelo ATLETA no EVENTO VIRTUAL, independente de 

qual for o motivo, que por ventura o ATLETA venha a sofrer durante a participação no EVENTO 

VIRTUAL. Não haverá reembolso uma vez que o ATLETA aceite os termos de participação da 

prova, no momento da inscrição, nem haverá reembolso em hipótese alguma após o ATLETA 

participar da competição aceitando todos os termos de aceite desse regulamento. 

 

IV - O ATLETA assume e expressamente declara que é conhecedor de seu estado de saúde e 

capacidade atlética, que não é portador de doença transmissível por aproximação ou contato 

como COVID-19 entre outras, e que treinou adequadamente para o EVENTO VIRTUAL. 

 

V - A escolha do local para a realização do percurso do EVENTO VIRTUAL é de responsabilidade 

exclusiva do ATLETA, observando a adequação e segurança oferecida pelo local escolhido, bem 

como as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), decisões, restrições e 

permissões dos órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais perante situações e períodos 

de pandemia. 

 

VI - O ATLETA é totalmente responsável pelo fornecimento correto de todas as informações 

solicitadas, necessárias para sua Inscrição do EVENTO VIRTUAL. 

 

VII - O ATLETA assume que participa do EVENTO por livre e espontânea vontade, isentando de 

qualquer responsabilidade os ORGANIZADORES. 

 

VIII - Ao se inscrever no EVENTO 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. 

 

IX - O KIT de participação será enviado em até 30 dias úteis após o encerramento do evento 

mediante o recebimento da APROVAÇÃO de sua Comprovação de Realização da Modalidade. 

O envio será feito através dos Correios, em todo território nacional, cujo frete será pago no ato 

da inscrição e calculado de acordo com o CEP do endereço informado no cadastro do ATLETA. 

 



X - Os prazos de entrega por parte dos Correios poderão ser ampliados através de decretos 

públicos ou restrições de circulação para entrega de produtos. 

 

XI - O encerramento das inscrições do EVENTO VIRTUAL acontecerá em 01 de novembro de 

2020. Podendo ser prorrogada a critério da Organização. 

 

 

4 - KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

Ao se inscrever no EVENTO VIRTUAL e pagar a taxa de inscrição o ATLETA está ativando sua 

participação e acesso ao EVENTO VIRTUAL, conforme descrito neste regulamento. 

O certificado digital será enviado pelo e-mail cadastrado pelo atleta no ato da inscrição com 

sua planilha de conclusão. 

 

4.1 - ENVIO DOS KITS 

 

O envio do kit somente será realizado após a APROVAÇÃO do recebimento da Comprovação 

de Realização da Modalidade correspondente à inscrição oficial do ATLETA. A Comprovação 

será feita através dos envios de tempos registrados pelo aplicativo utilizado pelo ATLETA, tais 

como: Nike, Strava, Runkeeper, Garmin, TOM TOM, Polar, Adidas Running, Endomondo, 

Wikiloc, entre outros. Caso o ATLETA opte por fazer uso da Esteira Ergométrica, a 

comprovação deverá ser feita através do envio da foto do painel do equipamento. 

 

Haverá um ponto de entrega no Rio de Janeiro no Parque Madureira no sábado, 07 de 

novembro de 2020, horário a ser definidos. 

A Organização caso julgue necessário poderá altera a data ou local de entrega do kit, que 

deverá ser comunicado aos Atletas com antecedências.   

 

5 - REGRAS ESPECÍFICAS DO EVENTO VIRTUAL 

 

A idade mínima para participação é de 16 anos completos até a data de realização da inscrição 

para qualquer uma das Modalidades disponíveis no EVENTO VIRTUAL. 

 

 

6 - FORMAS E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 



 

1 – Pelo site responsável pela divulgação do Evento. 

2 - Inscrições em grupos acima de 5 pessoas: (21) 998122749 até o dia 01 de outubro de 2020. 

Podendo ser PRORROGADA ou ENCERRADA com antecedência, a critério da ORGANIZAÇÃO. 

7 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

7.1 - TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Ao efetivar minha inscrição neste EVENTO DECLARO que estou de acordo com o Termo de 

Responsabilidade abaixo: 

 

1. Os dados pessoais que foram ou serão fornecidos para efetivar minha inscrição no EVENTO 

VIRTUAL, são de minha total responsabilidade e/ou de meu representante técnico, dirigente 

ou coordenador de equipe, sendo inteiramente responsável pela sua veracidade, sob as penas 

da lei. 

2. É de minha total responsabilidade e obrigação o fornecimento correto de todas as 

informações solicitadas eletronicamente e necessárias para a minha Inscrição no EVENTO 

VIRTUAL). 

3. Li e estou plenamente de acordo com o Regulamento do EVENTO VIRTUAL, declinando 

expressamente que todas as normas e regras constantes no mesmo são pautadas pela 

legalidade, equilíbrio e bom senso, sendo assim não poderei alegar futuramente ou em tempo 

algum, desconhecer e/ou não concordar com as mesmas. 

4. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização de minha imagem, caso venha a 

ser utilizado algum recurso no qual ela venha a ser captada e/ou exposta, renunciando ao 

recebimento de qualquer contraprestação pecuniária que vier a ser auferida com materiais de 

divulgação, campanhas, informações, clipes, materiais jornalísticos, promoções comerciais, 

licenciamentos e/ou fotos, mídias sociais, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente 

disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado para este, outros EVENTOS ou 

qualquer outros eventos e serviços complementares (todos na modalidade virtual), em 

decorrência do uso de imagens, ou nas ações acima descritas realizadas pela ORGANIZAÇÃO, 

Parceiros comerciais e de mídia, empresas e entidades envolvidas no mesmo, tanto em meu 

nome bem como de meus sucessores. 



5. Estou ciente de que o meu KIT de participação será enviado em até 30 dias úteis após o 

encerramento das inscrições mediante o recebimento da APROVAÇÃO da minha Comprovação 

de Realização do Percurso e da Foto. 


