
 

 

REGULAMENTO 

 

O EVENTO 

 

O CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - VIRTUAL ETAPA COLLECION é uma edição especial 
de um dos eventos mais tradicionais do Trail Run do Espirito Santo e do Brasil, lançado com o intuito 
de finalizarmos a MANDALA de 2020 e movimentarmos a comunidade do Trail Run em tempos de 
confinamento.      

Mesmo com o início da liberação dos eventos esportivos no ES, mediante ao cumprimento do protocolo 
criado pelo governo do estado, acreditamos que nesse momento seria praticamente impossível cumpri 
ló fielmente na sua integralidade, então, buscando sempre a integridade e a saúde dos nossos 
participantes decidimos finalizar as três Etapas que faltam para completar a Mandala do ano de 2020 
virtualmente. 

Acreditamos que é o momento de EVITARMOS AGLOMERACÕES, mas nem por isso precisamos ficar 
parado. Se inscreva no CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - VIRTUAL ETAPA COLLECION e 
dessa maneira suba uma montanha mais próxima, a escada de seu prédio, a pirambeira do seu 
condomínio, corra na esteira (com inclinação, é claro!) ou em algum lugar que você consiga completar 
o desafio escolhido sem desrespeitar as regras do distanciamento social! 

Que tal fazer parte dessa corrente do bem e além de tudo, colocar as pernas para subir um pouquinho?! 

 

Seja bem-vindo ao CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - VIRTUAL ETAPA COLLECION 

 

 

1. COMO SE INSCREVER E PARTICIPAR? 

 

PASSO 01 – Inscreva-se no evento CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - VIRTUAL ETAPA 

COLLECION pela plataforma de inscrições Ticket Agora (ticketagora.com.br) e escolha o seu kit. 

 

• Consulte os kits e seus valores no item 2 deste regulamento. 
 

PASSO 02 – Faça sua corrida, registrando em qualquer aplicativo, relógio GPS, ou foto/registro no 

caso de esteiras. Veja a melhor maneira de como registrar sua corrida e envie para nós através do 

site ticketagora.com.br ou pelo whatsapp (27) 99920 3746 – Orlando Gorza citando seu nome 

completo e cidade onde a prova foi realizada. 
 

Comprovação pelo site: basta acessar a página do evento onde a inscrição foi realizada e, no 
retângulo em azul, clicar em “Envie seu comprovante de tempo” ou então, se logar no site com seu 
cadastro e, dentro de seus pedidos, visualizar a prova em questão e clicar em Enviar Tempo. 



Inscrições e período para comprovação de tempo e cumprimento da prova: 01/10/2020 à 05/11/2020. 

 

MODALIDADES: 

5KM,10KM E 21KM,  a serem completados em um único percurso. 
 

2. KITS e VALORES 
 

OPÇÃO 01 (R$ 35,00): Certificado + 01 medalha. 

 

  

 

OPÇÃO 02 (R$ 100,00): Certificado + 03 medalhas (Etapa Aracruz, Matilde e Rota Imperial) fechamento 
da Mandala 2020. 

 

  

 

OPÇÃO 03 (R$ 80,00): Certificado + 01 medalha + CAMISA ETAPA COLLETION. 

 

 +  

 

OPÇÃO 04 (R$ 145,00): Certificado + 03 medalhas + CAMISA ETAPA COLLETION. 

 



 +  

OPÇÃO 05 (R$ 45,00): Certificado + CAMISA ETAPA COLLETION. 

 

 

ATENÇÃO: 

A postagem de envio será cobrada em separado do participante, caso seja  

necessário o envio do kit. 

3. OBJETIVO 
 

Com praticamente todos os eventos ao redor do planeta suspensos, adiados e/ou cancelados. O 

CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS em busca de manter seu público ativo, treinado além de 

podermos completarmos nossa Linda Mandala lança CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS - 

VIRTUAL ETAPA COLLECION. 

4. DA CORRIDA VIRTUAL 

 

4.1 Este Evento é organizado pelo CIRCUITO CAPIXABA DE MONTANHAS aqui denominada 

“Organizadora”. 

 

4.2 O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria individual (masculino 

e feminino) quando e onde quiser a partir do momento da inscrição. 

 

4.3 Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “Atleta”, que se inscrever, 

realizar o pagamento do preço correspondente à inscrição no prazo determinado, expressar 

concordância com as normas deste Regulamento e aceitar o Termo de Responsabilidade. 

 

4.4 A idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar é de 14 anos. 

5 REGRAS GERAIS DO EVENTO. 

 

5.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela as informações 

fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar 



atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da 

competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação; 

5.2 Ao participar deste evento, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em 

qualquer tempo; 

 

5.3 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 no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 

prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento; 

 

5.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio 

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

autor; 

5.5 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio para todos os atletas participantes. 

5.6 O kit de participação é definido pelo atleta no momento da inscrição, inclusive o tamanho da 

camisa e começará ser entregue para o atleta 2 semanas após o encerramento do evento. 

5.7 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por nenhum 

motivo. 

5.8 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros. 

5.9 No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os termos do Regulamento e assumirá total 

responsabilidade por sua participação no Evento de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, que é parte integrante deste Regulamento. 

6. DA COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 

Assim que a prova for liberada o atleta devera proceder da sequente forma: 

Faça sua corrida, registrando em qualquer aplicativo, relógio GPS, ou foto/registro no caso de esteiras. 
Veja a melhor maneira de como registrar sua corrida e envie para nós através do site 
ticketagora.com.br ou pelo whatsapp (27) 99920 3746 – Orlando Gorza citando seu nome completo e 
cidade onde a prova foi realizada. 

 



 

Comprovação pelo site: basta acessar a página do evento onde a inscrição foi realizada e, no 
retângulo em azul, clicar em “Envie seu comprovante de tempo” ou então, se logar no site com seu 
cadastro e, dentro de seus pedidos, visualizar a prova em questão e clicar em Enviar Tempo. 

 

7. ENTREGA DE KIT: 

 

7.1 O Kit somente será enviado para o (a) atleta inscrito mediante a comprovação de pagamento da 
inscrição. 

7.2 PONTOS DE ENTREGAS FISICOS COM AGENDAMENTO DE DATAS:  

VILA VELHA, COLATINA, ARACRUZ, LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMERIM, ANCHIETA, 
BAIXO GUANDU, AIMORES (M.G). 

 

7.3 O envio será feito pelos Correios (se necessário), sendo esse custo de envio responsabilidade do 
participante. 

 

7.4 Duas semanas após o termino do evento será dado inicio as entregas dos kits, conforme 
selecionado pelo participante. 
 

8. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS 

 

8.1 Todos(as) os(as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização 

do Evento, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar. 

 

Parágrafo único. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas que se 

inscreverem e realizarem os desafios. 

8.2 O Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua condição física e 

desempenho. 

 

8.3 A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, despesas 

médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no Evento. 

 

ANEXO I. 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 ciente de que se trata de um Evento. 
 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou ciente que não 

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



3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento do Evento. 
 

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

Regulamento ou cometa atitude antiesportiva e excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos 

do Evento. 
 

5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, vídeos e 

entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e patrocinadores. 
 

6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e cancelamento do Evento. 

 

7 . Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE. 


