REGULAMENTO GERAL
Corrida Kazamigas Virtual
As Provas Pedestres que compõem o evento onde os atletas podem correr onde e quando
quiser, a partir de 08 de Março de 2021, com a participação de atletas regularmente inscritos
de ambos os sexos.
PROVA: A Corrida Kazamigas Virtual será realizada no formato "Corrida Virtual" onde o atleta
pode correr ou caminhar onde e quando quiser a partir de 08 de março 2021.
A corrida e caminhada serão disputadas na distância de 3, 5, 10 e 21 quilômetros a ser
percorrido por pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante denominados
atletas.
KIT composto por Medalha: R$ 45,00 Frete incluso para todo Brasil.
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.
A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao
patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva
responsabilidade do autor.
4. COMPROVAÇÃO DA CORRIDA : Após inscrição e cadastro pelo site o atleta deverá correr a
quilometragem escolhida e comprovar por meio do logim do atleta e enviar uma foto do
relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da prova.
Todas as corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o atleta poderá reenviar para
nova análise. Após validação o kit escolhido deverá ser entregue no endereço determinado
pelo atleta.
ENTREGA DE KIT: Assim que comprovado o kit será enviado ao endereço que o próprio atleta
ira cadastrar no ato da inscrição.
Caso omisso neste regulamento será resolvido exclusivamente pela equipe organizacional do
evento.
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