
 

 

 O Desafio ECO RUN, é um CHALLENGE VIRTUAL  que tem como objetivo o incentivo a pratica 

da corrida a interação e  preservação do meio ambiente.  

atleta se inscreve e percorre na modalidade CORRIDA as distâncias de 25k , 50K em ambientes 

que proporcionem o contato com a natureza, sendo parques, trilhas, montanhas, praias ou off 

Road ( estrada sem pavimentação asfáltica) .  

KIT e Valores : A entrega do KIT do desafio contendo medalha e camiseta está condicionada a 

validação do comprovante de realização de atividade enviado pelo atleta. 

 

MODALIDADES;  

NON STOP. 50K Distância percorrida em única parcial  

STAGE 50K/25k em duas (2)  ou cinco (5) etapas (parciais) em dias consecutivos.  

Freedoom 50k/25  : Distância pode ser realizada de forma livre.  

 

Desafio ECO RUN:  corrida- 50K R$ 79,00- Medalha Finisher/ Resultado e Ranking no site da 

organização. 

 Desafio ECO RUN:  corrida-25 R$ 69,00- Medalha Finisher/ Resultado e Ranking no site da 

organização. 

 

Resultado e Ranking Validação de resultados 

 O atleta deve inscreve-se optando por uma distância de seu interesse através do site:  

www.ticketagora.com.br Após a realização da atividade, com utilização de um dos aplicativos 

de escolha do participante, exemplo Strava, garmim, Nike run, Polar entre outros Após a 

realização de atividade o atleta envia o link ou print com registro da atividade realizada para 

resultado@triboextremesports.com.br ou whatsapp 41 98406-0662 Indicando no modalidade 

e nome completo.  

Envio de KIT a Tribo Extreme enviará pelo correio, ou disponibilizará em nosso parceiro 

conforme opção no ato de inscrição para atletas de Curitiba e região, em até dois(2) dias úteis 

após o recebimento e validação dos registros de atividade pelos canais de TRIBO de 

relacionamento com o atleta- EMAIL resultados@tribroextremesports.com.br/  WHATSAP- 

(41) 98406-0662. 

mailto:resultados@tribroextremesports.com.br/


 Envio pelo CORREIOS: 

 Fica por conta do atleta inscrito os custos do envio do kit Finisher pelo correio, conforme 

calculo na plataforma do site Ticket Agora. 

 OBSERVAÇÃO, Para atletas de Curitiba e Região tem a opção de retirada do kit sem custo, em 

loja parceira NO2 Suplementos. (Apenas para Curitiba e Região metropolitana.) - Retirada em 

nosso parceiro NO2 Suplementos Endereço; Av. Mal. Floriano Peixoto, 10299 – Boqueirão, 

Curitiba – PR, 81730-000.  

Importante, devem ser cumprida todas as medidas de segurança, higiene e a prevenção na 

transmissão do Coronavírus determinadas pelos órgãos de saúde, com uso de máscara, uso de 

álcool em gel disponibilizado na entrada da loja. É de responsabilidade do atleta o envio das 

informações referente a atividade bem como a legitimidade das mesmas. Irregularidades 

identificadas durante o processo de análise serão passiveis de desclassificação do atleta e 

banimento dos resultados no ranking do evento hospedado no site 

WWW.TRIBOEXTREMESPORTS.COM.BR.  

IMPORTANTE A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento 

 

KIT DO EVENTO.  
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