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DESAFIO PROVA VIRTUAL #S.O.GIOVANNI 10 DE ABRIL DE 2021 

REGULAMENTO PROVA VIRTUAL #SOSGIOVANNI 
DESAFIO VIRTUAL #sosgiovanni 10 de Abril de 2021. 

Giovanni Radaic, paulistano, nascido  em 11 de Fevereiro de 2012 em uma gestação 

normal, mas nos últimos minutos para a linha de chegada da corrida da vida Giovanni 

nasceu e foram 33 minutos de reanimação cardiorrespiratória e quando quase 

desistindo, os sinais vitais voltaram, porém com muitas complicações e seqüelas. 

Pois bem! Chegou a hora de cruzarmos essa linha de chegada em grande estilo! 

Vamos todos correr por essa causa! 

1* ETAPA ÚNICA 

O desafio terá inicio em 10/04/2021 às 06:00 e será finalizado às 23:00 do mesmo dia. 

- Inscrições até 03/04/2021. 

(Evento solidário - Para  apoio e custear o tratamento em clínica) 

Todo valor arrecadado é revertido para o tratamento do Giovanni, hoje com 8 anos de idade e 

vivi em uma clínica e na luta pela superação. 

Modalidades: 

- Corrida e caminhada:  

05km / 10km /21km/  

Categorias: 

POR SE TRATAR DE UM EVENTO DE FIM SOCIAL NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO. 

ATENÇÃO: O RANKING 

Masculino e Feminino: 

16 a 19 anos: 

20 a 24 anos: 

25 a 29 anos: 

30 a 34 anos: 

35 a 39 anos: 

40 a 44 anos: 

45 a 49 anos: 
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50 a 54 anos: 

55 a 59 anos: 

60+ Plus! 

2. Kits e Inscrições: 

Inscrições pelo site: www.ticketagora.com 

Kit participação  

Certificado do Desafio. 

R$ 19,90 + Frete por conta do atleta 

Kit Corro por uma causa. 

Certificado + número de peito 

R$ 29,90 + Frete por conta do atleta 

Kit Acredito na Causa. 

Certificado + número de peito + medalha 

R$ 49,90 + Frete por conta do atleta 

Kit eu corro pelo Giovanni. 

Certificado + número de peito + medalha + camiseta 

R$69,90 + Frete por conta do atleta 

Todos os inscritos após o desafio finalizado, solicitamos para postarem as fotos com a hasteg 

#sosgiovanni. As fotos serão publicadas no Instagram do Giovanni,  família e amigos 

voluntários dessa ação  

INSTRAGRAM: @giovanni_radaic_m.santos  -  @lilianradaic  -  @6malucos  

Após completar o desafio o atleta deve lançar no site ticket agora para validação da distância e 

tempo. 

Não haverá reembolso de inscrição após pagamento. 

O kit do atleta que contem (Camiseta e Medalha) será enviado em até 30 dias após o termino 

das inscrições. 

O kit do atleta que contem (Certificado e Número de peito) poderá ser impresso após a 

validação do pagamento. 
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Observações Gerais: 

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

psicologicamente para participar de um "Desafio Virtual" admitindo gozar de boa saúde. 

Afirma também, estar ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça 

de participar do evento citado, assumindo, por livre e espontânea vontade, todos os riscos 

envolvidos e suas conseqüências pela participação no evento. 

3.CUMPRIMENTO E VALIDAÇÃO : 

As distâncias devem ser realizadas de uma só vez no tempo de duração do evento (de 

10/04/2021 entre às 06:00 e 23:00 horas ). 

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

correndo/caminhando/ em sua casa na esteira e também ao ar livre. 

Treinos nas esteira serão aceitos mediante foto do painel com distância e tempo percorrido, 

além de self do atleta onde se possa vizualizar o painel da esteira. 

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  DAS ATIVIDADES 

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

EXCLUSIVAMENTE, pelo site ticket agora na área perfil do atleta. 

Para computar as atividades os inscritos deverão cadastrar suas atividades site incluindo nome 

do atleta, modalidade, a distância percorrida e anexar um comprovante/print do tempo. 

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, e tempo de atividade. 

O envio deve ser feito de uma vez só para nossa plataforma. 

5. CERTIFICADO 

A emissão do certificado é realizada após o lançamento das atividades na plataforma Ticket 

Agora e validação do desafio. 

Demais informações, dúvidas e questionamentos deverão enviar um WhatsApp para 

 (11) 94766-5980 - Laerte Teixeira 
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Siga também nosso perfil no Instagram, onde serão concentradas as informações referentes ao 

evento. 

INSTRAGRAM: @giovanni_radaic_m.santos ou @lilianradaic @6malucos 

Abraços – Equipe 6 Malucos. 

 

 

 


