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REGULAMENTO 
   

   

 

 

O EVENTO 

O 1º DESAFIO SUPERE SEUS LIMITES é um evento organizado pela empresa Live4Run 

que será disputado na forma virtual nas modalidades 5km e 10km com as seguintes 

categorias: 

• Geral Masculino;  

• Geral Feminino;  

• Faixa Etária Masculino: (até 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60) 

• Faixa Etária Feminino: (até 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60) 
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DATAS DO EVENTO 

Período de Inscrição (Kit 1):Compreende o período total em que qualquer atleta poderá 

se inscrever no evento escolhendo o Kit 1. Data: 26/02/2021 à 30/04/2021. 

Período de Inscrição (Kit 2): Compreende o período total em que qualquer atleta poderá 

se inscrever no evento escolhendo o Kit 2. Data: 26/02/2021 à 16/04/2021. 

Período de Inscrição (Kit 3): Compreende o período total em que qualquer atleta poderá 

se inscrever no evento escolhendo o Kit 3. Data: 26/02/2021 à 19/03/2021. 

Período de envio das atividades: Compreende o período em que o atleta poderá fazer a 

sua atividade (correr) e enviar para análise. Data: 26/02/2021 à 30/04/2021 

 

 

COMO FUNCIONA 

Corra em qualquer lugar a qualquer hora.  

• Passo 1 (Inscreva-se): Faça sua inscrição através do site Ticket Agora 

• Passo 2 (Corra e registre a atividade): Corra e registre o KM escolhido e o tempo 

utilizando relógio GPS ou o Aplicativo de Corrida Strava. 

o Todos os participantes deverão ter um cadastro no aplicativo Strava pois o 

processo de apuração do resultado será feito através da sincronização da 

atividade registrada no Strava com o evento dentro do Ticket Agora. 

o Não serão aceitas atividades feitas em esteira. 

• Passo 3 (Valide sua atividade): Acesse seu cadastro no Ticket Agora, clique em 

“Registrar atividade” e vincule a sua atividade do Strava na plataforma. 

• Passo 4 (Receba seu Kit): Caso sua escolha tenha sido para opção do Kit 2 ou Kit 3, 

após validação e comprovação de sua corrida, enviaremos o código de rastreio para 

consultar a situação do seu Kit no site dos Correios. 

 

26/fev ... 19/mar ... ... 16/abr ... 30/abr

INSCRIÇÕES COM KIT 1

INSCRIÇÕES COM KIT 2

INSCRIÇÕES COM KIT 3

ENVIO DAS ATIVIDADES (CORRIDA)
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SORTEIO 

Para este evento a Live4Run irá sortear um relógio da Garmin Modelo Forerunner 235. 

 

 

 

Todo atleta devidamente inscrito nesta prova poderá participar. 

 

Para participar do sorteio o atleta inscrito deverá seguir os seguintes passos: 

• Passo 1:  Seguir a página oficial da Live4Run no Instagram @live4runoficial. 

• Passo 2: Curtir o post oficial do sorteio da prova. 

• Passo 3:  Comentar apenas uma vez o post oficial do sorteio com o nº do 

comprovante de inscrição da Prova. 

o O post do sorteio será postado no instagram @live4runoficial a no dia 26/04. 

O sorteio será feito através de uma live no Instagram @liverunoficial dois 3 dias após o 

resultado oficial da prova e ocorrerá às 19h. 

O resultado do sorteio será publicado no feed e também no stories do Instagram 

@live4runoficial. 

A Organização do evento irá enviar o relógio para o ganhador por Correios sem custos. 
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PREMIAÇÃO 

O 1º DESAFIO SUPERE SEUS LIMITES irá prover premiação em troféu somente para os 
atletas devidamente inscritos no evento, conforme abaixo: 

 

• Geral Masculino:  
o 1º Lugar Geral, 
o 2º Lugar Geral; 
o 3º Lugar Geral; 
o 4º Lugar Geral; 
o 5º Lugar Geral; 
 

• Geral Feminino:  
o 1º Lugar Geral, 
o 2º Lugar Geral; 
o 3º Lugar Geral; 
o 4º Lugar Geral; 
o 5º Lugar Geral; 
 

• Faixa Etária Masculino e Faixa Etária Feminino:  

o Serão premiados 1º, 2º e 3º Lugares de cada faixa etária. 

A divisão de faixa etária para efeito de premiação é: (até 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 

50 a 59 e acima de 60). 

Não averá acúmulo de troféu geral com faixa etária, exemplo: caso um atleta fique entre os 

5 primeiros lugares geral masculino ou feminino e ao mesmo tempo entre os 3 primeiros 

lugares na sua faixa etária ele não ganhará dois troféus. Neste caso o atleta será premiado 

com o troféu geral apenas. 

Os troféus serão enviados por correio para os atletas ganhadores somente após a apuração 

e publicação dos resultados. 

Para os atletas que escolheram o Kit 2 ou Kit 3 o troféu será enviado juntamente com o Kit 

escolhido pelo atleta. 

O prazo para entrega do troféus dependerá do endereço de entrega de cada atleta. 

O custo de envio dos troféus é de responsabilidade do Organizador do Evento. 
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KITS DO EVENTO 

O 1º DESAFIO SUPERE SEUS LIMITES possui 3 Kits com composições diferentes, veja 

abaixo essa composição: 

• KIT 1: Valor: R$ 29,90 + Taxa do Ticket Agora  

o Certificado virtual; 

o Participação do sorteio de um Relógio Garmin modelo Forerunner 235; 

o Troféu* 
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• KIT 2: Valor: R$ 84,90 + Taxa do Ticket Agora (ESGOTADO) 

o Medalha; 

o Certificado virtual; 

o Participação do sorteio de um Relógio Garmin modelo Forerunner 235; 

o Troféu* 

 

 

 

Inscrições para o Kit 2 estão esgotadas! 
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• KIT 3: Valor: R$129,90 + Taxa do Ticket Agora - (ESGOTADO) 

o Camisa; 

o Medalha; 

o Certificado virtual; 

o Participação do sorteio de um Relógio Garmin modelo Forerunner 235; 

o Troféu* 

 

Inscrições para o Kit 3 estão esgotadas! 
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* Caso o atleta fique em 1º ao 5º Geral Masculino ou Feminino; ou 1º ao 3º Masculino ou 

Feminino em sua faixa etária. 

 

O Kit somente será enviado para você mediante a comprovação de pagamento da inscrição 
e aprovação do seu comprovante da corrida virtual no site Ticket Agora. Frete não expresso 
incluso no valor da inscrição. 

O organizador se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de camisetas 
enquanto houver disponibilidades no estoque. 

 

ENTREGA DE KIT  

Gratuitamente pelos Correios: O Kit será enviado até 15 dias após a apuração do 
resultado do evento.  

O realizador da corrida se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de 
camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 

 

Inscrições para o Kit 3 estão esgotadas! 
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CAMISAS 

Para o Kit 3 será disponibilizado 3 opções de escolha de cores, o atleta deverá escolher 
apenas uma opção por inscrição. 

As opções serão: 

• AZUL MARINHO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite máximo de inscrições com a opção de cor Azul: 100 

 

• CHUMBO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite máximo de inscrições com a opção de cor Azul: Sem limite 
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• PRETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite máximo de inscrições com a opção de cor Azul: Sem limite 

 

Nota: 

As inscrições para o Kit 3 ficarão abertas até 19/03/2021. 

 

GRADES E TAMANHOS 

É expressamente recomendado que o atleta confira e escolha sua camisa orientado pelas 
dimenções e tamanhos descritos nas grades abaixo: 

 

UNISEX:      BABY LOOK FEMININA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

As camisas estão inclusas no Kit 3 sendo que as Inscrições para o Kit 3 estão 

esgotadas! 
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PRAZOS DE ENTREGA 

Os prazos para a envio dos itens contidos nos Kits 2 e 3 do 1º DESAFIO SUPERE SEUS 

LIMITES são: 

• Até 15 dias após a apuração e divulgação do resultado da corrida; 

o O prazo descrito acima refere-se ao envio do item, o tempo total de entrega 
pode variar de acordo com a localidade que o atleta escolheu no momento de 
sua inscrição. 

• Todos os itens contidos no Kit 2 e 3 serão enviados conjuntamente, ou seja, não 
serão enviados itens de forma separada ou em lote; 

• O troféu também será enviado junto dos itens contidos nos itens contidos nos Kits 2 
ou 3. 

o O atleta só receberá o troféu caso fique em 1º ao 5º Geral Masculino ou 
Feminino ou 1º ao 3º Masculino ou Feminino em sua faixa etária. 
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COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 

Para participação do evento o atleta deverá ter uma conta ativa no aplicativo Strava pois o 

processo de comprovação ocorrerá através da vinculação da atividade do Strava. 

• Passo 1: Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo 

STRAVA; ou relógio GPS. 

• Passo 2: Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio e clique 

em Desafios Virtuais. 

• Passo 3: Para validar, clique na descrição “Registrar atividade”, vincule a atividade 

do Strava que você deseja enviar para o resultado 

o Todos os participantes deverão ter um cadastro no aplicativo Strava pois o 

processo de apuração do resultado será feito através da sincronização da 

atividade registrada no Strava com o evento dentro do Ticket Agora, 

 

• Passo 4: Todo comprovante de registro de atividade passará por análise manual. O 

principal o objetivo é manter o processo mais seguro e rigoroso para apuração e 

divulgação do resultado do Evento. 
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APURAÇÃO E RESULTADO 

O processo de apuração do resultado do 1° DESAFIO SUPERE SEUS LIMITES será feito 
seguindo os protocolos de análise de dados desenvolvido pela própria Live4Run. 

 

Esse método visa garantir maior fidelidade e credibilidade para os atletas. 

 

Garantimos que o resultado tem um grau de confiabilidade extremamente alto. 

 

O tempo que será levado em consideração para apuração do resultado será o tempo 
decorrido da atividade e não o tempo de movimentação. Desta forma garantiremos que caso  
o atleta pare a atividade por qualquer motivo, esse tempo de parada será considerado para 
efeito de apuração e colocação do atleta na classificação do evento. 

 

O processo de apuração do resultado do evento será feito por meio da Plataforma do Ticket 
Agora. 

 

Após a apuração o resultado será publicado na própria plataforma do Ticket Agora. 

 

Em caso de empate na apuração dos tempos seguiremos os seguintes critérios para 
desempate: 

a) Por idade, o atleta com mais idade será colocado à frente; 
b) Por data de execução da atividade (corrida), o atleta que concluiu a atividade 

(corrida) primeiro será colocado à frente) 

 

A organização do evento poderá fazer a publicação do resultado do evento em seu site e 
também nas suas mídias sociais. 

 

Todos os arquivos sincronizados por meio da plataforma da Ticket Agora serão devidamente 
verificados pela organização do evento de forma manual. 

 

Caso a Organização identifique fraude por parte de algum atleta este será desclassificado 
do evento. 

 

O Atleta desclassificado tem até 24h para poder efetuar o recurso contra sua 
desclassificação, caso ele não faça neste período não caberá mais recurso. 

 

O recurso com a devida justificativa deverá ser encaminhado para o e-mail oficial do evento 
supereseuslimites@live4run.com 

mailto:supereseuslimites@live4run.com
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A organização terá até 24hs para dar a resposta ao recurso, caso aceito o atleta o tempo do 
atleta será aceito no resultado. Caso não aceito o atleta será definitivamente desclassificado. 

 

RANKING 

Todos os atletas inscritos poderão entrar no Ranking oficial da Live4Run. 

 

Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil. 

 

O ranking além de classificação geral será dividido por Estado, Idade e Sexo. 

 

Ao participar desta corrida virtual, 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; 
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REGRAS GERAIS DO EVENTO 

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. 

 

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 

 

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 na corrida virtual, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio 
de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante a participação da 
corrida virtual. 

 

A organização bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida virtual, seja 
ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 
responsabilidade do autor. 

 

A Organização recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas participantes. 

 

Poderão os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem 
necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 

 
DAS INCRIÇÕES 

As inscrições para o 1º DESAFIO SUPERE SEUS LIMITES serão realizadas no site no site 

https://www.ticketagora.com.br/ 

As inscrições terão os valores descritos neste regulamento. 

A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos da corrida virtual em função de necessidades / 

disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 
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Procedimento para a inscrição: 

Acessar o site https://www.ticketagora.com.br/e preencher os formulários de 

inscrições por completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções 

escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de responsabilidade da corrida. 

A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição. 

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

motivo. 

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

Ao proceder com a sua inscrição o atleta concorda com todos os termos e regras descritas 

neste regulamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência do 

atleta. 

Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe 

organizacional da corrida virtual. 

Contato com a organização do evento: 

• E-mail oficial: supereseuslimites@live4run.com 

• Whatsapp oficial: (27) 9 8125-5549 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:supereseuslimites@live4run.com
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CONTROLE DE REVISÃO DO REGULAMENTO 

O controle de revisão visa manter o atleta bem informado caso haja, por motivos de força 

maior, qualquer alterção neste regulamento. 

• Última versão publicada: 

o Nome do arquivo: Regulamento 1º Desafio Supere Seus Limites - Versão 1.1 
o Data de publicação: 22/03/2021 
o Alterações: Descrição do sorteio; Inclusão na informação de que as inscrições 

para o Kit 3 estão esgotadas a partir do dia 22/03. 
 

• Última versão publicada: 

o Nome do arquivo: Regulamento 1º Desafio Supere Seus Limites - Versão 1.2 
o Data de publicação: 29/03/2021 
o Alterações: descrição subre o acúmulo de troféu na premiação; critérios de 

desempate na apuração do resultado. 
 

• Última versão publicada: 

o Nome do arquivo: Regulamento 1º Desafio Supere Seus Limites - Versão 1.3 
o Data de publicação: 21/04/2021 
o Alterações: Inclusão na informação de que as inscrições para o Kit 3 estão 

esgotadas a partir do dia 19/04. 
 
 

 

Cassius Gonçalves Braga de Oliveira 
Live4Run 


