
SOBRE O EVENTO 

O evento DESAFIO VIRTUAL "NOSSAS RAÍZES, SEU DESAFIO" é uma corrida totalmente 

VIRTUAL e uma iniciativa de caráter esportivo e social, aberta para participação de atletas 

profissionais, amadores e iniciantes na modalidade. 

Onde e quando quiser a partir de 26 de abril de 2021 com data limite para envio no dia 31 de 

maio de 2021. 

INSCRIÇÕES E VALORES 

- KIT BÁSICO – R$ 79,90 + taxa 

Camiseta manga curta , Medalha e Adesivo  

OBSERVAÇÃO: 2% de sua inscrição será doado para o BANCO DE ALIMENTOS 

(www.bancodealimentosrs.org.br) afim de ajudar familias necessitadas neste momento de 

pandemia 

>> Incremente seu KIT com os produtos extras da RAIZ TRAIL ofertados (Caneca Esmaltada, 

Boné e Camiseta de Algodão). 

 

REGULAMENTO DESAFIO VIRTUAL 'NOSSAS RAÍZES. SEU DESAFIO' 

1 - OBJETIVO 

O evento DESAFIO VIRTUAL 'NOSSAS RAÍZES. SEU DESAFIO' é uma corrida totalmente VIRTUAL 

e uma iniciativa de caráter esportivo e social, aberta para participação de atletas profissionais, 

amadores e iniciantes na modalidade. Proporcionando aos participantes alcançar a 

ALTIMETRIA escolhida onde desejar, seja na rua, montanha, esteira ou qualquer outro local 

que for pertinente e que não transgrida as leis, normas e regras das fases do Governo imposta 

na cidade do atleta inscrito. 

É um incentivo à pratica da atividade física, COMPROVADAMENTE BENÉFICA PARA A SAÚDE 

SEJA FÍSICA OU MENTAL, recomendada pela OMS e por todos os órgãos de saúde do planeta, 

desde que seguindo as regras de distanciamento e proteção já conhecidas e expostas 

amplamente a todos em todos os meios possíveis. 

 

2 - DATA, HORÁRIO E LOCAL 

O Desafio DESAFIO VIRTUAL 'NOSSAS RAÍZES. SEU DESAFIO' será realizado no formato “Corrida 

Virtual” de forma que o participante pode correr onde e quando quiser a partir de 26 de abril 

de 2021, com data limite para envio no dia 31 de maio de 2021 

 

3 – DESAFIO DE ALTIMETRIA 

A Raiz Trail tem suas raízes nos morros da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 

Estes são os principais e suas respectivas alturas nas quais iremos basear a altimetria de seu 

desafio: 



• Morro Santana: 311m 

• Pelado: 298m 

• São Pedro: 289m 

• Polícia: 287m 

• Pedra Redonda: 282m 

• Glória: 279m 

• São Caetano: 262m 

• Tapera: 252m 

 Nestes 8 morros criamos nosso amor pelo trail e neles baseamos os desafios para vocês, que 

são: 

1 – 2.226 D+ / buscar esta altimetria positiva , é a soma de todos os 08 morros  

2 – 04 morros - atingir a altimetria somada de 04 morros 

2 – 02 morros – atingir a altimetria somada de 02 morros  

4 – 01 morro - atingir a altimetria somada de 01 morro 

A corrida deverá ser feita para a busca da sua ALTIMETRA onde você achar melhor - na cidade, 

rua, morro, montanha ou esteira. 

Não poderão ser acumulativas, deve ser enviada em seu total, em um único treino/corrida. 

Cada atleta pode acumular mais altimetria do que a sua escolha. 

 

4 - REGRAS GERAIS DO DESAFIO VIRTUAL 

Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pelas 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 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; 

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 porventura o atleta venha sofrer durante a participação da 

corrida virtual; 

A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não 

se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida, seja ao 



patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor; 

A Organização da corrida virtual 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. 

5 - INSCRIÇÕES 

As inscrições para o DESAFIO VIRTUAL sera realizada no site: 

www.ticketagora.com.br  

As inscrições para participar do DESAFIO VIRTUAL 'NOSSAS RAÍZES. SEU DESAFIO' obedecerão 

aos valores seguintes: 

- KIT BÁSICO – R$ 79,90 +  taxa do site 

Camiseta manga curta , Medalha e Adesivo  

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

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

técnicas, sem prévio aviso. 

 

6 - PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: 

Acessar o site www.ticketagora.com.br ; 

Escolher teu desafio e preencher os formulários de inscrições por completo, efetivar o 

pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de 

responsabilidade da corrida virtual. 

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. 

 

7 - ENTREGA / ENVIO DE KIT 

Haverá 2 (dus) opções para o recebimento dos kits: 

* Retirada presencial na loja GIRARDI / VIDAS CORRIDAS em Porto Alegre/RS; 

* Envio pelos Correios. 

* RETIRADA NA LOJA GIRARDI / VIDAS CORRIDAS em Porto Alegre/RS; 

O Kit somente poderá ser retirado, a partir do dia 10/05 para os compradores do 1° lote e dia 

24/05 para os compradores do 2° lote (compras a partir de 15/05), Mediante a comprovação 



de pagamento da inscrição e APÓS 3 DIAS DO ENVIO E VALIDAÇÃO DA FOTO ou PRINT DO 

COMPROVANTE DA REALIZAÇÃO DE SUA CORRIDA QUE TEM QUE SER ENVIADA PARA O SITE 

DA TICKET AGORA, fazendo login, indo em MEUS PEDIDOS e enviando o comprovante. 

* ENVIO CORREIOS: 

O Kit somente será enviado a partir do dia 10/05 para os compradores do 1° lote e dia 24/05 

para os compradores do 2° lote (compras a partir de 15/05) , mediante a comprovação de 

pagamento da inscrição e APÓS 3 DIAS DO ENVIO E VALIDAÇÃO DA FOTO ou PRINT DO 

COMPROVANTE DA REALIZAÇÃO DE SUA CORRIDA QUE TEM QUE SER ENVIADA PARA O SITE 

DA TICKET AGORA, fazendo login, indo em MEUS PEDIDOS e enviando o comprovante. 

Para a opção de envio, no ato da inscrição, ao escolher essa opção, automaticamente o valor 

do frete será disponibilizado de acordo com as normas do Correios. 

Para a escolha de PAC o tempo médio de envio dos Correios são 9 dias uteis, podendo variar 

de região para região. 

para a escolha de SEDEX o tempo médio de envio dos Correios são 3 dias uteis, podendo variar 

de região para região. 

OBS: No caso de envio do kit pelos correios, a organização enviará o kit para o endereço 

preenchido pelo atleta no ato da inscrição, caso esse endereço tenha sido preenchido errado 

pelo atleta, o atleta será responsável pela despesa do reenvio pelos correios em caso de 

devolução por endereço errado. 

8 - COMPROVAÇÃO E ENVIO DO TEU RESULTADO 

Corra e busque a ALTIMETRIA escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida; ou 

relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo a ALTIMETRIA POSITIVA da corrida virtual. 

Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar a corrida virtual e acesse seus pedidos. 

Para validar, clique na descrição “Enviar tempo”, anexe a imagem (foto ou print) do seu tempo 

e distância registrados. 

O não envio da comprovação anula o envio ou retirada do kit. 

Todo comprovante passará por análise. Os comprovantes que tiverem uma ou mais 

características abaixo serão reprovados. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá 

reenviá-lo para nova análise. 

1. Imagem ilegível; 

2. Altimetria Positiva menor do que a escolhida na inscrição; 

3. Ter data anterior a data da inscrição; 

Após validação e comprovação de sua corrida virtual, você poderá retirar seu kit conforme pré 

escolhido ou enviaremos o código de rastreio para consultar a situação do seu pedido no site 

dos Correios, caso tenha optado por envio. 

(AGUARDE ANSIOSAMENTE A CHEGADA DE TEU KIT, FAÇA UMA POSTAGEM COM A CAMISETA 

KIT, NOS MENCIONE, MARQUE, CELEBRE TUA CONQUISTA E SINTA ESSE MOMENTO.) 



Só terá direito a medalha atletas que completarem o desafio da Altimetria escolhida no ato da 

inscrição, caso o atleta não consiga cumprir receberá apenas a camiseta alusiva ao evento. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Posso receber a medalha sem correr? 

❌ Não! Você precisa conquistá-la! Buscar a Altimetria que você escoLHEU! Tem que correr 

para ganhar a sua! 

Posso correr na esteira? 

✅ Sim, pode! Só não esquece de tirar uma foto do painel mostrando a ALTIMETRIA POSITIVA 

escolhida 

Posso correr numa lomba / subida de asfalto? 

✅ Sim, pode! 

Quais APP’s de corrida são aceitos? 

✅ Use o seu preferido, porque aqui nós permitidos todos os apps, desde que ele mostre a 

distância percorrida e o tempo, caso não conheça nenhum, indicamos esses apps RunKeeper, 

Nike Run Club, Strava, Runtastic... Você também pode enviar foto do seu relógio GPS. Por 

exemplo: Garmin, Suunto, Tom Tom, Polar... 

Tem ranking? 

✅ Não 

Tem premiação / troféu? 

❌ Não 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os envios serão analisados e em caso de suspeita ou fraude, o Atleta poderá reenviar 

para nova análise. Em caso de confirmação de fraude, o Atleta poderá ter o registro suspenso 

e não ter registrado seu resultado. 

Não haverá premiação de nenhuma espécie, apenas divulgação de altimetrias alcançadas 

disponibilizado pelo site Ticket Agora para conhecimento e de todos e maior interação entre 

os inscritos. 

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. 

 

 



MENSAGEM DO ORGANIZADOR       

 

A organização RAIZ TRAIL e seus founders relutaram em vir para a corrida virtual...quem nos 

conhece sabe o quanto prezamos pelos eventos presenciais...nossa grande 

festa e entretenimento de arena fazem de nossos eventos experiencias incríveis! 

Então bora se adaptar à nova realidade que estamos passando .... 

Sem desanimar e sempre pensando na saúde e bem estar, bora para um DESAFIO RAIZ 

VIRTUAL! 

NOSSAS RAIZES, SEU DESAFIO!!! 

A Raiz Trail tem suas raízes nos morros da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul 

e neles colocamos as altimetrias para você alcançar o SEU DESAFIO! 

Bora!  

Raiz Trail | #MuitoMaisQueTrailRunning 

 

Atenciosamente, 

Raiz Trail 


