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REGULAMENTO 

DESAFIO 1200 KM – 6 Meses 

 

O Desafio 1200 KM tem como objetivo motivar os participantes – atletas ou não, a 

manter-se em atividade física ou servir de estímulo para o início na corrida de rua e pedal , 

fomentando a prática esportiva, a qualidade de vida, saúde e a colaboração para fazer o bem ao 

próximo. 

O momento continua delicado em todos os sentidos, cada um com as suas dificuldades 

e a vida que não para. Precisamos nos manter ativos e principalmente conectados, mas acima 

de tudo, contribuir de alguma forma com aqueles que as dificuldades são ainda maiores. 

 

O Desafio 1200 KM teremos as modalidades de CORRIDA e PEDAL. 

 

Corrida e Pedal : Para que os quilômetros sejam computados, deve ser lançado no link que sera 

enviado no momento da confirmação da inscrição.  

 

Cada atleta deve cumprir a distância, podendo ser feita corrida ou pedal não importa 

qual a modalidade você tem que acumular os KM’s de 1200KM em 6 meses com atividades 

cumulativas, durante o período de realização do evento, não tendo limite para Quilometragem 

mínima por atividade. A validação das atividades terá início no dia 01/01/2021 e término dia 

30/06/2021, ou seja, 6 meses para cumprir. 

 

1. INSCRIÇÃO 

Através do site https://www.corrersempre.com.br/desafio-1200km/ e 

www.minhasinscricoes.com.br 

A inscrição compreende:   

• Acesso ao grupo de WhatsApp 

• Certificado de participação Virtual 

• Itens correspondentes ao kit comprado no site  

Inscrições de 01/01/2021 à 30/03/2021 ou até atingir o número máximo de 300 inscrições. 

2. DECLARAÇÃO 

Ao se inscrever, o atleta declara, estar de acordo com este regulamento, apto física e 

psicologicamente para participar da Corrida da Inovação, admitindo gozar de boa saúde. Afirma 

também, estar ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de 
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participar do evento citado, assumindo, por livre e espontânea vontade, todos os riscos 

envolvidos e suas consequências pela participação no evento. 

3. CUMPRIMENTO E VALIDAÇÃO DAS ETAPAS 

As distâncias poderão ser realizadas fracionado de acordo com a escolha e 

condicionamento físico de cada atleta, no tempo de duração do evento (de 01/01/2021 à 

30/06/2021).  

O (a) atleta poderá efetuar a atividade no ambiente que escolher, realizá-la 

correndo/caminhando/pedalando, em sua casa na esteira ou em rolo para bike e também ao ar 

livre.  

Caso os atletas optarem por praticar as atividades em ambiente externo, deverão fazê-

la individualmente tomando os cuidados necessários e levando em consideração a legislação 

local (onde estiver) para prática de atividade física.  

 

4. PARA VALIDAÇÃO E COMPUTO DAS ATIVIDADES  

 

As atividades serão verificadas e computadas, como critério de comprovação, ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE, pelo link que será recebido no e-mail do cadastro no momento da compra 

no nosso site. 

Para computar as atividades os inscritos deverão cadastrar suas atividades no link que 

sera enviado no dia 01/01/2021 a 30/06/2021, incluindo nome do atleta, modalidade, numero 

da inscrição, a distância percorrida e anexar um comprovante.  

O comprovante deve ser um print da atividade de uma conta própria do atleta em 

aplicativos que registram as atividades por GPS (STRAVA, RUNKEEPER, NIKE RUN, RUN TASTIC, 

GARMIN CONNECT, entre outros).  

No comprovante (print) precisa constar o nome do Atleta, data de realização da 

atividade e a quilometragem percorrida, conforme exemplo abaixo: 

O envio deve ser feito toda vez que forem feitas atividades para nossa plataforma e com 

isso preenchendo com o tempo total gasto e o km cumprido no desafio. 
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5. CERTIFICADO  

 

Os atletas que acumularem o KM escolhido no momento da inscrição, poderão emitir o 

certificado digital ao término do evento, constando a quilometragem percorrida e o tempo 

usado. 

 

6. KIT Disponíveis 

 

 Os KIT’s disponíveis estão no site endereço www.corrersempre.com.br/desafio-

1200km/  

 

Desafio 1200KM Brasil - KIT 1 Troféu  

Kit composto: 1 troféu que MDF de 20 cms  

Link: www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-kit-1-trofeu 

 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 1 Medalhão 

Kit composto: 1 medalhão de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

devendo ser escolhida a cidade no momento da compra são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Brasília. 

Link:  www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-kit-1-medalhao 

 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 1 Medalhão + Troféu  

Kit composto: 1 medalhão de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

devendo ser escolhida a cidade no momento da compra são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Brasília e 1 troféu que MDF de 20 cms. 

Link:  www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-kit-1-medalhao-trofeu/ 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 2 Medalhão 

Kit composto: 2 medalhões de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

devendo ser escolhida a cidade no momento da compra são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Brasília. 

Link: www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-2-medalhoes 

 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 3 Medalhão 

Kit composto: 3 medalhões de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

devendo ser escolhida a cidade no momento da compra são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Brasília. 

Link: www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-3-medalhao 

 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 6 Medalhão 
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Kit composto: 6 medalhões de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

que compõem o kit medalhão de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, 

Florianópolis e Brasília. 

Link: www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-6-medalhoes 

 

Desafio 1200KM Brasil – KIT 6 Medalhão e Troféu 

Kit composto: 6 medalhões de 12 cm/s giratória em metal com revestimento em porcelanato 

que compõem o kit medalhão de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, 

Florianópolis e Brasília e 1 troféu que MDF de 20 cms. 

Link: www.corrersempre.com.br/produtos/desafio-1200km-brasil-6-medalhoes-trofeu 

 

7. Medalhões 

 

Medalhão São Paulo: 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em porcelanato, 

giratória com o nome São Paulo e a imagem do MASP em vermelho. 

 
Medalhão Rio de Janeiro: 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em 

porcelanato, giratória com o nome Rio de Janeiro e a imagem do Cristo em Azul. 

 



 

REGULAMENTO | DESAFIO 1200 KM BRASIL 

CONTATO WHATSHAPP: (11) 94763-1368 

WWW.CORRERSEMPRE.COM.BR 

 

 5 

Medalhão Belo Horizonte: 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em 

porcelanato, giratória com o nome Belo Horizonte e a imagem o Estádio do Mineirão em 

Amarelo. 

 
 

Medalhão Curitiba: 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em porcelanato, 

giratória com o nome Curitiba e a imagem o Teatro Arame em Roxo. 

 
 

Medalhão Florianópolis : 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em 

porcelanato, giratória com o nome Florianópolis e a imagem da ponte Hercílio Luz em Laranja. 
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Medalhão Brasilia : 12 Cm/s em metal fundido especial com revestimento em porcelanato, 

giratória com o nome Florianópolis e a imagem dos 2 candangos em verde. 

 
Troféu Especial : 20Cm/s em MDF com revestimento, lembrando as 6 cidades que participam 

do evento. Etiqueta lembrando o nome do evento e a data da realização.  
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INFORMAÇÕES  

 

Demais informações, dúvidas e questionamentos deverão enviar um WhatsApp para 

(11) 94763.1368  

Siga também nosso perfil no Instagram, onde serão concentradas as informações 

referentes ao evento.  

 

INSTRAGRAM: @corrersempre.br 


