
DESAFIO VIRTUAL DO MÊS DAS MULHERES 

 

REGULAMENTO  

 

1. OBJETIVO: 

 

1.1 O "DESAFIO VIRTUAL DO MÊS DAS MULHERES" tem o propósito de te motivar a 

treinar e manter sua saúde em dia. Também de incentivar aquele que ainda não 

retomou suas atividades por conta do distanciamento social. 

1.2 O tema "MÊS DAS MULHERES" nos remete a necessidade de reconhecermos o valor 

e importância das mulheres e comemorar suas conquistas. 

1.3 Até por isso todos podem participar desse desafio, cuidar de sua saúde e apoiar a 

causa da mulher. 

 

 

2. PROVAS: 

 

2.1 Você pode participar do desafio nas modalidades NATAÇÃO ou CORRIDA. 

2.2 As distâncias são: 

NATAÇÃO 

500 metros 

1 KM 

2,5 KM 

CORRIDA 

3 KM 

5 KM 

10KM 

 

 

 



3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As Inscrições devem ser feitas com exclusividade na plataforma TICKET AGORA. 

3.2 O participante deve atentar ao preenchimento correto de seus dados no momento 

das inscrições afim de garantir o recebimento de seu KIT no endereço indicado, bem 

como a comunicação do evento. 

3.3 Início das inscrições - 08 de março de 2021 

3.4 Término das inscrições - 15 de abril de 2021 

 

 

 

4. KIT ATLETA 

 

4.1 Você pode confirmar sua participação adquirindo uma das duas opções de KIT: 

 

KIT Premium – Camiseta / Medalha Finisher / Certificado conclusão 

KIT Finisher – Medalha Finisher / Certificado conclusão 

 

4.2 O KIT será enviado para o endereço indicado no momento da inscrição após a sua 

confirmação de realização da prova. 

4.3 O prazo para entrega do KIT é de até 30 dias após a sua entrega de comprovação de 

realização da prova.  

4.4 O frete dos correios para entrega de KIT será cobrado a parte no momento da 

confirmação de inscrição 

4.5 Organização não se responsabiliza por erros, dados incompletos ou desatualizados 

dos endereços informados pelo atleta no momento da inscrição na plataforma Ticket 

Agora. 

 

 

 

 

 



5. REGRAS GERAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

5.1 Para confirmação de seu resultado o participante deve cumprir algumas regras: 

 

• O atleta é responsável pelas informações de prova entregues à organização 

ciente de que qualquer tipo de tentativa de fraude será passível de 

desclassificação irrevogável. 

• É proibido o uso de qualquer equipamento ou material para realizar a prova. 

• O participante deve cumprir fielmente a distancia proposta no desafio e 

comprovar seu tempo por imagem ou registro de app ou gps ou ainda por 

anuência de um treinador(a) responsável caso contrário será desclassificado. 

 

 

6. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

6.1 O participante deve realizar sua prova de forma remota em local próprio ou público 

no momento que o convier e enviar o resultado para organização do evento. 

6.2 A comprovação da realização da prova pode ser feita através de: 

• Registro de app de corrida ou natação 

• Registro de treino em relógio GPS 

• Confirmação de profissional credenciado CREF. Nesse caso o atleta deve 

preencher o formulário abaixo (ultima pagina desse regulamento) e solicitar a 

assinatura do treinador(a) que certificará a realização da prova. 

6.3 O registro deve ser feito na plataforma TICKET AGORA acessando o link “Envio de 

Resultado”  

6.4 O envio da comprovação de realização da prova dever ser feito impreterivelmente a 

partir do dia 08/03/2021 até a data limite 23/04/2021.  

6.5 Caso não seja enviada a comprovação de realização dentro do prazo limite o atleta 

perde o direito do recebimento de KIT e de estar presente na publicação de resultados. 

6.6 Os resultados enviados passarão por uma comissão técnica de avaliação e podem 

sofrer questionamento ou invalidação caso não esteja devidamente documentado por 

imagem ou termo de confirmação de realização da prova. 

6.7 Termo de Comprovação de distância encontra-se na última página desse 

regulamento. Imprima, colha a assinatura do treinador(a) e envie por imagem na pagina 

de “Envio de Resultado” na plataforma Ticket Agora. 

 



7. RESULTADOS 

 

7.1 Os resultados serão publicados no site www.interativaesporte.com.br na página do 

evento. 

7.2 Os resultados serão atualizados semanalmente até a data final de envio de 

comprovação de realização da prova, 23/04/2021. No dia 28/04/2021 será publicado o 

resultado final do Desafio. 

7.3 Os resultados serão publicados em classificação por provas e subdivididos em 

Feminino e Masculino. Não haverá subdivisão de categorias por faixa etária. 

7.4 Não haverá premiação geral ou por categoria 

7.5 Não haverá premiação por prova 

7.6 O intuito do desafio é de participação, motivação para pratica de esporte e 

fortalecimento dos valores da mulher. 

7.7 O atleta que não comprovar seu tempo e a distância percorrida, não receberá seu 

KIT e certificado.  

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

8.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 

desistência do participante.  

8.2 Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela comissão 

técnica da Interativa Esporte, empresa organizadora do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interativaesporte.com.br/


 

 

TERMO DE COMPROVAÇÃO DE DISTÂNCIA 

 

  

 

Eu__________________________________________________, 

CPF_______________________, Treinador inscrito no CREF com 

número de registro __________________________________,               

certifico que o(a) atleta ________________________________, 

CPF__________________________, realizou no dia 

___/_____/____, a distância de _________________, da 

modalidade de ________________________do DESAFIO VIRTUAL 

DO MÊS DAS MULHERES no tempo ________________________.  

 

 

Sem mais,  

 

 

 

 

_______________________________  

         Assinatura do Professor 


