
 
REGULAMENTO 

1. O Evento 
1.1 O Evento  DESAFIO  TRI SHARK PRO  VIRTUAL é organizado pela 2 
OLHOS PRODUÇÕES, que pertence à empresa BARROS&MACEDO 
PRODUÇÕES ARTISTÍCAS E ED. LIT. LTDA. 
1.2 Para a participação no evento, o Atleta deverá inscrever-se na plataforma 
do  site do Ticket Agora 
1.3 A competição será realizada virtualmente e cada participante poderá 
escolher uma das Três modalidades esportivas para realizar o desafio virtual. 
Entre elas as modalidades Natação, Ciclismo e Corrida. Caso o atleta queira , 
poderá se inscrever na modalidade Triathlon onde terá que concluir as 3 
modalidades no tempo determinado. 
1.4 O atleta para ter seu nome rankeado deve completar entres os dias 01 a 30 
de Julho os metrôs e Km estipulados pela organização. 
Período de inscrição das provas 
05 de junho à 30 de junho 
  
 
Para os inscritos na NATAÇÃO 
  
2. Início   
2.1 O atleta tem 30 dias para completar o desafio de 5.000 metros precisando 
enviar para a plataforma os metros nadados durante esse período. Começando 
o período no dia 01 de Julho e finalizando no máximo dia 30 de Julho. 
 
ATENÇÂO  
Para os atletas que forem participar do Campeonato . Ler com atenção o item 
16.  
 
3. Percurso 
3.1 Cada atleta escolhe seu local para completar o Desafio, podendo ele ser 
em mar, lago, rio ou piscina. 
 
4. Segurança 
4.1 É responsabilidade de cada participante a sua segurança não tendo a 
organização nenhum vínculo ou responsabilidade com cada atleta.  
  



5. Equipamento 
5.1 Pedimos que os participantes adotem o fair play (jogo justo) e não utilizem 
qualquer tipo de equipamento que favoreça sua performance como, nadadeiras 
e palmares. 
5.2 Fica liberado o uso de roupa de borracha ou neoprene. 
 
6. Kit do Atleta 
6.1 Todos os Participantes que realizar sua inscrição na plataforma do Ticket 
Agora  irão receber em sua casa uma camiseta oficial do evento e uma touca 
de natação oficial do evento. 
6.2 O Kit do Atleta será postado com frete grátis para todo Brasil. 
Atenção 
Terá direito à medalha, apenas os atletas que concluírem a prova Finisher 
 
7. Inscrição 
7.1 Só serão aceitas inscrições feitas pelo site do evento até 30 de Junho 
2021 ou quando se esgotarem as vagas. 
 
8. Cronometragem, Categoria e Premiação 
8.1 A classificação geral estará disponível no site oficial do evento na 
plataforma Ticket Agora e no site www.2olhosproducoes.com.br em até 24 
horas do seu término.. 
8.2 Os Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pela 
plataforma e será rankeado do menor tempo para o maior.  
8.3 A Categoria por idade obedece ao seguinte critério: 
  1 - Categoria Sub 17: até 16 anos, masculino, feminino e PcD. 
  2 - Categoria Sub 20: até 19 anos, masculino, feminino e PcD. 
  3 - Categoria Sub 30: até 29 anos, masculino, feminino e PcD. 
  4 - Categoria Sub 40:  até 39 anos, masculino, feminino e PcD. 
  5 - Categoria Sub 50: até 49 anos, masculino, feminino e PcD. 
  6 - Categoria Sub 60: até 59 anos, masculino, feminino e PcD. 
  7 - Categoria Sênior: de 60 anos em diante, masculino, feminino e PcD. 
 
8.4 Para efeito de alocação da categoria será levada em consideração idade do 
participante no dia 01 /07/2021. 
  
9. Premiação: 
9.1 Terá direito ao sorteio de produtos dos patrocinadores os atletas que 
concluírem o desafio de 5.000 metros e tiverem postado na área do atleta seu 
resultado. 
 
Troféus 
1º ao 3º lugar  de cada Categoria 
 
Durante o período de inscrição terá sorteios de produtos para os inscritos pelo 
instagram durante todo período de inscrição. 
 
10. Ranking 
10.1 O Desafio Shark Pró Virtual,  terá duração máxima até o dia 30 de Julho. 
10.2 Para efeito de ranking e validação do resultado serão aceitos somente 
preenchimentos na área de acesso do atleta entre os dias 01 de Julho à 30 de 



Julho às 2PM (BST), após esta data não poderão submeter nenhum novo 
resultado. 
 
11. Condições Físicas dos Atletas 
11.1 Todos os Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização do circuito, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de 
sua aptidão física para participar desse evento. 
11.2 A Organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos Atletas. 
11.3 O Atleta é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua 
condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 
longo do desafio. 
 
12. Cancelamento  
12.1 O evento poderá ser adiado ou cancelado a critério da organização, sendo 
comunicado aos inscritos essa decisão pelo site oficial e/ou páginas de redes 
sociais do evento.  
 
13. Regras Gerais 
13.1 Todo participante poderá estar acessível às mídias sociais  
13.2 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 participantes no evento, 
independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante 
a participação do evento. 
13.3 A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
participante inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do causador 
do dano. 
13.4 O Participante assume que participa deste evento por livre e espontânea 
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, 
realizadores, patrocinadores, e apoiadores, em seu nome e de seus 
sucessores. 
13.5 Ao se inscrever no evento, o Participante disponibiliza seus dados e 
autoriza os organizadores, realizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros 
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou 
físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro 
tipo de correspondência. 
 
 
14. Direito de Imagem 
14.1 Ao participar do DESAFIO DO SHARK PRO VIRTUAL, cada Participante 
autoriza expressamente o organizador 2 OLHOS PRODUÇÕES,  os 
patrocinadores, a imprensa e seus concessionários autorizados a usar, 
reproduzir ou ser reproduzido, sem qualquer forma de compensação de seu 
desempenho, nome, imagem, voz que poderão ser divulgados por meio de 
fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio 
de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos 
ao Desafio SHARK PRO VIRTUAL, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 



qualquer tempo/data. Para qualquer tipo de utilização, incluindo publicidade e 
uso comercial, e durante toda a duração da proteção atualmente assegurada 
pela legislação de direitos autorais, derivada através de medidas legislativas e 
regulamentares, das decisões judiciais e/ou arbitrárias de todos os países, bem 
como através de convenções internacionais atuais ou futuras, incluindo 
eventuais prorrogações. 
14.2 Cada Participante propositada e irrevogavelmente autoriza o organizador 
e seus concessionários autorizados em relação aos aspectos de campanhas 
publicitárias promocionais e/ou comerciais. 
 
15. Reclamações 
15.1 As mensagens devem ser enviadas para o endereço de e-mail  para que 
sejam registradas e respondidas em um contexto. 
15.2 Este regulamento pode ser alterado ou adicionado adendos a qualquer 
momento. Nesse caso, os Participantes serão comunicados através do site do 
evento. 
15.3 Dúvidas ou omissões que serão tomadas pela comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões. 
  
16. Campeonato  

Atenção a somatória de pontos será apenas para quem completar as 3 etapas do 

Campeonato 
16.1  Ao longo do Ano serão 3  Campeonato SHARK PRO VIRTUAL  2021 os 
atletas que ao longo das 3 etapas no ano somarem a maior pontuação em sua 
categoria, receberão no mês de dezembro o troféu SHARK  Pró do desafio. 
16.2 Os pontos computados para cada prova, serão de acordo com a tabela 
pré estabelecida abaixo. 
 
          Percurso                            Período                     Pontos 
   A partir de 5.000 m      1 percurso de natação*        200 
   A partir de 5.000 m      2 percursos de natação*      150 
   A partir de 5.000m       3 percurso de natação*        100  
 
 
 
16.3 Critérios de desempate 
16.3.1 Em caso de empate da pontuação somada ao longo do ano na 
categoria, será considerado como primeiro critério de desempate o tempo 
acumulado na realização das provas do Desafio Shark Pro  Virtual de 2021. 
17.3.2 Caso o empate persista também com o tempo acumulado, será 
considerado como critério final a quantidade de provas do Desafio do Shark 
Pro Virtual realizadas durante o ano de 2021. 
  
*A quantidade de percursos de natação equivale ao número de arquivos 
comprobatórios anexados na conclusão de cada desafio. 
  
Obs.: Mesmo que realizada a prova com maior distância do que a solicitada, a 
pontuação será a mesma já pré estabelecida de acordo com a quantidade de 
tempos de natação para a sua realização. 
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Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer pelo e-mail  
ou telefone (11) 97199-1119 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PARA OS INSCRITOS NO CICLISMO 
 

REGULAMENTO - Desafio Virtual SHARK PRO  BIKER  – 1.000Km & 

500Km 
 

1. O Evento 
1.1 O Evento  DESAFIO  TRI SHARK PRO  VIRTUAL é organizado pela 2 
OLHOS PRODUÇÕES, que pertence à empresa BARROS&MACEDO 
PRODUÇÕES ARTISTÍCAS E ED. LIT. LTDA. 
1.2 Para a participação no evento, o Atleta deverá inscrever-se na plataforma 
do  site do Ticket Agora 
1.3 A competição será realizada virtualmente e cada participante poderá 
escolher uma das Três modalidades esportivas para realizar o desafio virtual. 
Entre elas as modalidades Natação, Ciclismo e Corrida. Caso o atleta queira , 
poderá se inscrever na modalidade Triathlon onde terá que concluir as 3 
modalidades no tempo determinado. 
1.4 O atleta para ter seu nome rankeado deve completar entres os dias 01 a 30 
de Julho os metrôs e Km estipulados pela organização. 
 
Para os inscritos no CICLISMO  
  
2. Início   
2.1 O atleta pode percorrer do dia 01/07 à 30/07/21 à distância de 1.000 km  ou 
500 km . Começando o período no dia 01 de Julho e finalizando no máximo dia 
30 de Julho. 
Atenção 
Durante o Mês da prova. Ao atletas que forem pedalar durante o período 
precisara mandar os Kms registrado para a plataforma Ticket Agora conforme 
orientação. 
 
 

2.2Inscrições: www.ticketagora.com.br no período de 01 de JUNHO à 30 
de junho de 2021 (ou em quanto ou vagas) 

 
 

 

 

 

3) O prazo máximo para o envio dos itens adquiridos no kit será de até 60 dias 
após o encerramento do evento. 
Atenção: a medalha só integrará o kit se o Desafio for concluído dentro do 
período descrito no item 2.1 e homologado pela organização. 
 
4) O Desafio Virtual SHARK PRO  BIKER  – 1000Km & 500Km deverá ser 
realizado durante o período de 30 dias contados à partir do dia 01/07 à 
30/07/21. Poderá ser realizado   em locais e rotas de livre escolha dos atletas 
participantes, podendo ser concluído antes da data final. 
 
5) A atividade deverá ser monitorada via aplicativo STRAVA (recomendado) ou 
outro de sua preferência, de forma individual, não sendo aceita atividade 
“marcada” por terceiros. 
Atenção: o tipo de atividade tem que ser “ciclismo” em qualquer tipo de 
bicicleta, inclusive elétrica desde que a elétrica esteja desligada, estática e em 

http://www.ticketagora.com.br/


rolo, desde que registradas pelo STRAVA ou outro app/monitor de sua 
preferência. Registros poderão ser feitos por meio de foto ou print screen que 
confirmem a atividade. 
 
 
 
6) Para confirmar a conclusão do Desafio Virtual SHARK PRO BIKER - 
1000Km & 500Km, os atletas deverão acessar a sua conta pessoal no site 
ticketagora.com.br e registrar aí as suas atividades – de forma manual (foto ou 
print screen) ou automática (sincronizada com o app STRAVA). 
Não serão aceitas outras formas de envio desses registros que comprovarão 
as distâncias percorridas. 
Assista ao vídeo explicativo no site: www.2olhosproducoes.com.br 
 
7) O prazo máximo para o envio dos registros das atividades concluídas 
será de até 30/07/2021 de cada atleta. Caso contrário, não serão mais 
considerados pela organização. 
Não serão aceitas atividades anteriores à data do desafio .  
Clique aqui para saber mais detalhes de como registrar seus treinos na 
plataforma da Ticket Agora. 
 
8) Registros de atividades de forma manual só serão aceitos se acompanhados 
de provas (print screen, foto, etc.). 
 
9) O uso de capacete e acessórios de segurança é obrigatório nas pedaladas 
por vias (ruas, avenidas, estradas, trilhas, etc.), bem como o perfeito estado de 
conservação e uso das bicicletas utilizadas neste Desafio. 
 
10) Todos e somente os atletas que comprovadamente completarem o seu 
Desafio Virtual SHARK PRO  BIKER  - 1000Km & 500Km dentro do prazo 
estipulado neste Regulamento, receberão a medalha de conclusão deste 
Desafio, que será entregue pelos correios. 
Atenção: O prazo máximo para o envio da medalha será de até 60 dias logo 
após a conclusão do desafio homologado pela organização. 
10.1 KIT 
Blusa de Ciclismo Oficial da Shark Pró Virtual 
Troféu do 1º ao 3º lugar. 
 
ATENÇÂO 
Apenas os atletas que concluírem a prova terá direito à medalha 
FINISHER 
 
 
11) Ao se inscrever no Desafio Virtual SHARK PRO BIKER - 1000Km & 
500Km cada participante declara que: 
 
a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas neste Regulamento. 
Quaisquer dúvidas ou omissões serão dirimidas pela Comissão Organizadora 
de forma soberana, não cabendo recurso à estas decisões. 
b) Participa do Desafio Virtual SHARK PRO BIKER- 1000Km & 500Km por livre 
e espontânea vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os 
Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de 

https://ticketagora.ladesk.com/459751-Corridas-Virtuais-UPLOAD-de-suas-atividades-envio-de-tempo?r=1


toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, 
furtos, danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste Desafio, 
NÃO cabendo qualquer tipo de indenização. 
 
c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a 
participação, gozando de saúde física e mental perfeitas e de haver treinado 
adequadamente para este Desafio; até a data de sua inscrição, não foi 
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa 
drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. 
 
d) Assume com todas as despesas de deslocamentos, hospedagem, 
alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras 
despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste Desafio, 
antes, durante ou depois do mesmo. 
 
e) Está ciente que o Desafio pode ser realizado e vias públicas e particulares 
abertas ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser 
respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos 
pessoais ou materiais causados por sua participação neste Desafio. 
 
f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de todo o seu 
equipamento (bicicleta, acessórios, capacete, documentos, etc.) durante todos 
os dias do Desafio. 
 
g) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, 
rejeitar a inscrição de um atleta. 
 
h) Está ciente que a Medalha do Desafio Virtual SHARK PRO BIKER- 1000Km 
& 500Km é um mérito somente para aqueles que, comprovadamente, 
completaram seus respectivos roteiros do Desafio (1000Km ou 500Km) dentro 
do período estipulado pela Organização. 
 
i) Está ciente que o Desafio Virtual SHARK PRO BIKER poderá ser registrado 
em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os 
participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, 
deverão notificá-la por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. 
Caso contrário estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de 
forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, 
irrevogável e irretratável, sem limitação de tempo ou de número de vezes, 
podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador 
qualquer remuneração. 
 
j) Menores de idade poderão participar desde que suas respectivas inscrições 
sejam realizadas por seu responsável legal. Limite mínimo de idade de 16 anos 
para o desafio 1000Km e de 14 anos para o desafio 500Km (a referência usada 
para o cálculo das idades é o dia 01 /07/2021). 
 
k) Não será permitida a troca de categoria de 1000Km para 500Km e vice-
versa, durante o prazo de duração do Desafio. Atletas inscritos no Desafio 
1.000Km não terão direito à medalha de 500Km e vice-versa. 
 



l) Os comunicados oficiais serão enviados pelos e-mails cadastrados no ato da 
inscrição e publicados no site: https://www.2olhosproducoes.com.br 
 
 
 
 
Informações e dicas: 
- Contatos: 
E-mail – contato@2olhosproducoes.com.br 
WhatsApp business: +55 (11) 97199-1119 
 
- Recomendamos seguir @aleteiabarros  @2olhosproducoes  @shark_pro  no 
Instagram para acompanhar detalhes do desafio. 
 
- O objetivo do desafio é conclui-lo dentro do período estabelecido. 
 
- É prudente e recomendado que os atletas façam uma avaliação médica geral 
antes de praticarem qualquer esporte e de se inscreverem para o Desafio. 
 
- Redobre sua atenção ao pedalar em locais públicos e estradas. 
 
- Nunca descarte embalagens ou lixo ao longo do seu roteiro. 
 
- Lembre-se que ainda estamos vivendo uma pandemia: respeite as 
regras sanitárias de sua localidade. 
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Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer pelo e-mail  
ou telefone (11) 97199-1119 
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REGULAMENTO 
1. O Evento 
1.1 O Evento  DESAFIO  TRI SHARK PRO  VIRTUAL é organizado pela 2 
OLHOS PRODUÇÕES, que pertence à empresa BARROS&MACEDO 
PRODUÇÕES ARTISTÍCAS E ED. LIT. LTDA. 
1.2 Para a participação no evento, o Atleta deverá inscrever-se na plataforma 
do  site do Ticket Agora 
1.3 A competição será realizada virtualmente e cada participante poderá 
escolher uma das Três modalidades esportivas para realizar o desafio virtual. 
Entre elas as modalidades Natação, Ciclismo e Corrida. Caso o atleta queira , 
poderá se inscrever na modalidade Triathlon onde terá que concluir as 3 
modalidades no tempo determinado. 
1.4 O atleta para ter seu nome rankeado deve completar entres os dias 01 a 30 
de Julho os metrôs e Km estipulados pela organização. 
 
Para os inscritos na CORRIDA/ RUN  
  
2. Início   
2.1 O atleta pode escolher os KMs que querem percorrer dentro do período a 
distância escolhida. Começando o período no dia 01 de Julho e finalizando no 
máximo dia 30 de Julho. 
 
3. Percurso 
3.1 Cada atleta escolhe seu local para completar o Desafio, podendo ele ser 
em ruas ou esteiras. 
 
4. Segurança 
4.1 É responsabilidade de cada participante a sua segurança não tendo a 

organização nenhum vínculo ou responsabilidade com cada atleta 

 



 

INFORMAÇÕES GERAL Evento:  

Shark Pro RUN Virtual será realizado a prova no período de: 01 de julho  à 30 

de julho de 2021. Data de apuração dos resultados: até 30 de julho de 2021.  

Local: percurso a ser escolhido pelo atleta. Podendo ser feito em sua cidade. 

Rua, academias, esteiras)  

MODALIDADES  

5 – Participativas e competitivas: Corridas adultas: com percursos de 5K , 10K , 

21K, 42 K  e 60 K e Corrida Kids e Caminhada – Não competitiva 

5.1 – Participativas: Caminhada: com percurso de 3 K;  

Corrida Kids: percursos de 50 a 300 metros. (Item 13)  

disponíveis (entre corridas, caminhada e corrida kids). A organização poderá a 

qualquer momento suspender ou prorrogar prazos e ainda adicionar ou limitar o 

número de inscritos do evento. 

6- Poderão participar adolescentes à partir de 14 anos 

6.1 Na distância de 10k , poderão participar apenas atletas maiores de 16 

anos. Os atletas que não respeitarem este item (exemplo, menores de 16 anos 

participando de corrida de 10km) serão desclassificados da prova. A idade 

mínima para inscrição na caminhada é de 10 anos. A inscrição no evento é 

pessoal e intransferível, não podendo ser substituída por outra, em qualquer 

situação. A organização não se responsabiliza por quaisquer ocorrências 

envolvendo pessoas não inscritas oficialmente no evento. No ato da inscrição 

cada participante deverá ler o regulamento e o termo de responsabilidade da 

prova, não podendo alegar falta de conhecimento dos mesmos. Não haverá 

devolução do valor de inscrição ao atleta que fez a sua inscrição e que por 

algum motivo não venha a participar do evento. 

7 - KIT DE PARTICIPAÇÃO SERÁ COMPOSTO POR • Número de peito digital, 

alusivo ao evento; • Certificado digital de conclusão, enviado via email, após 

validação de todos os resultados; • Medalha de participação alusiva ao evento 

aos que concluírem os percursos devidamente inscritos; •  

Camiseta Oficial da Prova 

8 – CATEGORIAS  

As corridas de 5k , 10k , 21 k, 42k, 60 k serão realizadas nas seguintes 

categorias: *** A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de 

inscrição e classificação por faixas etária será de anos completos até 01 

/07/2021.  



CORRIDA 5 KM 

  

Masculino                                                        Feminino 

M de 14 à 24 anos                                           F de 14 à 24 anos 

M de 25 à 29 anos                                           F de 25 à 29 anos   

M de 30 à 34 anos                                            F de 30 à 34 anos                       

                              

M de 35 à 39 anos                                            F de 35 à 39 anos 

 

M de 40 à 44 anos                                          F de 40 à 44 anos 

M de 45 à 49 anos                                          F de 45 à 49 anos 

M de 50 à 54 anos                                          Fde 50 à 54 anos 

M de 55 à 59 anos                                          F de 55 à 59 anos  

M 60 anos acima                                             F 60 anos acima 

 

CORRIDA 10KM / 21 Km, 42 Km e 60 Km 

Masculino                                                Feminino 

 

              

M de 16 à 24 anos                                           F de 16 à 24 anos 

M de 25 à 29 anos                                           F de 25  à 29 anos 

M de 30 à 34 anos                                           F de 30 à 34 anos 

M de 35 à 39 anos                                           F de 35 à 39 anos 

M de 40 à 44 anos                                           F  de 40 à 44 anos                                   

M de 45 à 49 anos                                            F de 45 à 49 anos 

M  de 50 à 54 anos                                           F de 50 à 54 anos 



M de 55 à 59 anos                                            F de 55 à 59 anos 

M 60 anos acima                                               F de 60 anos acima 

 

 9 – MONITORAMENTO E CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO E VALIDAÇÃO DO 

SEU TEMPO 

 O atleta deve fazer seu monitoramento através de um app de celular como: 

Strava, Runkeeper, Polar e/ou Garmin (estes 2 últimos devem estar 

sincronizados a uma conta gratuita do Strava). Após a realização do seu 

percurso e monitoramento, o atleta deverá enviar o link da atividade do 

aplicativo para a plataforma do Ticket Agora. Neste envio deve constar o nome 

completo do atleta, número de inscrição e o evento realizado, no caso Shark 

Pro Run. O mesmo passará por uma avaliação técnica da organização que 

dará o resultado como validado ou não ao atleta, para posteriormente 

divulgação final de classificação. A corrida monitorada deve ser contínua e 

ininterrupta para validação, já que com estes aplicativos, saberemos qual o 

tempo real de sua atividade: Para os resultados não validados, o atleta poderá 

dentro do mesmo período de realização do evento enviar nova participação. 

Após validado um resultado o atleta não poderá enviar novo resultado para a 

mesma inscrição.  

10 – PREMIAÇÕES  

Após a apuração de todos os resultados, determinaremos uma classificação 

geral. Lembramos que a corrida deve ser contínua e ser interrupção (pausa no 

app). Os resultados finais serão informados pelo site www.ticketagora.com.br 

ao prazo de 24 horas pós data de encerramento. Em nenhuma hipótese haverá 

dupla premiação. 12.1 – Corrida 5.000 metros Os 3 primeiros colocados nas 

categorias geral, masculino e feminino receberão troféus. O campeão (1º 

colocado) nas categorias por faixa etária, masculino e feminino receberá troféu. 

10.1 – Corrida 10.000 metros 

 Os 3 primeiros colocados nas categorias geral, masculino e feminino 

receberão troféus. O campeão (1º colocado) nas categorias por faixa etária, 

masculino e feminino receberá troféu. Os atletas  receberão através de envio 

da organização via Correios, com valor custeado pelo atleta inscrito, 

juntamente com seu kit de participação.  

10.2 – Caminhada 3.000 metros Caráter participativo e não competitivo. Todos 

os participantes (devidamente inscritos) que concluírem o percurso receberão 

medalha de participação. Não haverá premiações em troféus.  

10.3 – Corrida kids.  Caráter participativo e não competitivo. Todos as crianças 

(devidamente inscritas) que concluírem o percurso receberão medalha de 

participação. Não haverá premiações em troféus.  



10.4 – Maiores equipes  

As 3 maiores equipes com maior número de inscritos receberão troféus. Obs.: 

Não haverá premiação em dinheiro em hipótese alguma.  

11 – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS CORRIDA KIDS Será realizada de 

acordo com as idades e distâncias, com monitoramento via App, igualmente os 

adultos. Poderão se inscrever crianças de 03 a 13 anos completados até 

30/07/2021. 

 Faixas etárias e distâncias aproximadas: 

 

03 à 05 anos -  50m 

 06 e 07 anos -   100m  

08 e 09 anos -  150m  

10 e 11 anos -  200m  

12 e 13 anos – 300m 

 

  

3) O prazo máximo para o envio dos itens adquiridos no kit será de até 60 dias 
após o encerramento do evento. 
Atenção: a medalha só integrará o kit se o Desafio for concluído dentro do 
período descrito no item 2.1 e homologado pela organização. 
 
4) O Desafio Virtual SHARK PRO  RUN  –deverá ser realizado durante o 
período de 30 dias contados à partir do dia 01/07 à 30/07/21. Poderá ser 
realizado   em locais e rotas de livre escolha dos atletas participantes, podendo 
ser concluído antes da data final. 
 
5) A atividade deverá ser monitorada via aplicativo STRAVA (recomendado) ou 
outro de sua preferência, de forma individual, não sendo aceita atividade 
“marcada” por terceiros. 
Atenção: o tipo de atividade tem que ser “corrida” em qualquer tipo de pista 
ou local, inclusive esteira, desde que registradas pelo STRAVA ou outro 
app/monitor de sua preferência. Registros poderão ser feitos por meio de foto 
ou print screen que confirmem a atividade. 
 
 
 
6) Para confirmar a conclusão do Desafio Virtual SHARK PRO RUN -, os 
atletas deverão acessar a sua conta pessoal no site ticketagora.com.br e 
registrar aí as suas atividades – de forma manual (foto ou print screen) ou 
automática (sincronizada com o app STRAVA). 
Não serão aceitas outras formas de envio desses registros que comprovarão 



as distâncias percorridas. 
Assista ao vídeo explicativo no site: www.2olhosproducoes.com.br 
 
7) O prazo máximo para o envio dos registros das atividades concluídas 
será de até 30/07/2021 de cada atleta. Caso contrário, não serão mais 
considerados pela organização. 
Não serão aceitas atividades anteriores à data do desafio .  
Clique aqui para saber mais detalhes de como registrar seus treinos na 
plataforma da Ticket Agora. 
 
8) Registros de atividades de forma manual só serão aceitos se acompanhados 
de provas (print screen, foto, etc.). 
 
9) O uso do tênis correto e segurança é obrigatório nas corridas  por vias (ruas, 
avenidas, estradas, trilhas, etc.), bem como o perfeito estado de conservação e 
uso do  tênis utilizado neste Desafio. 
 
10) Todos e somente os atletas que comprovadamente completarem o seu 
Desafio Virtual SHARK PRO  RUN   dentro do prazo estipulado neste 
Regulamento, receberão a medalha de conclusão deste Desafio, que será 
entregue pelos correios. 
Atenção: O prazo máximo para o envio da medalha será de até 60 dias logo 
após a conclusão do desafio homologado pela organização. 
 
11) Ao se inscrever no Desafio Virtual SHARK PRO RUN  cada 
participante declara que: 
 
a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas neste Regulamento. 
Quaisquer dúvidas ou omissões serão dirimidas pela Comissão Organizadora 
de forma soberana, não cabendo recurso à estas decisões. 
b) Participa do Desafio Virtual SHARK PRO RUN- 10 por livre e espontânea 
vontade; em seu nome e de seus sucessores, isenta os Organizadores, 
Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste evento de toda e qualquer 
responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, danos e 
prejuízos que possam advir de sua participação neste Desafio, NÃO cabendo 
qualquer tipo de indenização. 
 
c) Está ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a 
participação, gozando de saúde física e mental perfeitas e de haver treinado 
adequadamente para este Desafio; até a data de sua inscrição, não foi 
impedido de participar de qualquer outro esporte por motivos médicos; não usa 
drogas e não faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. 
 
d) Assume com todas as despesas de deslocamentos, hospedagem, 
alimentação, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras 
despesas necessárias, ou provenientes da sua participação neste Desafio, 
antes, durante ou depois do mesmo. 
 
e) Está ciente que o Desafio pode ser realizado e vias públicas e particulares 
abertas ao trânsito normal de veículos, onde as leis de trânsito têm que ser 
respeitadas; assume ressarcir quaisquer valores decorrentes de danos 
pessoais ou materiais causados por sua participação neste Desafio. 

https://ticketagora.ladesk.com/459751-Corridas-Virtuais-UPLOAD-de-suas-atividades-envio-de-tempo?r=1


 
f) Está ciente que é o único responsável pela guarda de todo o seu 
equipamento (bicicleta, acessórios, capacete, documentos, etc.) durante todos 
os dias do Desafio. 
 
g) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, 
rejeitar a inscrição de um atleta. 
 
h) Está ciente que a Medalha do Desafio Virtual SHARK PRO RUN-  é um 
mérito somente para aqueles que, comprovadamente, completaram seus 
respectivos roteiros do Desafio dentro do período estipulado pela Organização. 
 
i) Está ciente que o Desafio Virtual SHARK PRO RUN poderá ser registrado em 
vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros oficiais. Os participantes 
que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem, deverão notificá-la 
por escrito à Organização no ato de sua inscrição no evento. Caso contrário 
estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de forma inteiramente 
gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, 
sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil 
e/ou no exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração. 
 
j) Menores de idade poderão participar desde que suas respectivas inscrições 
sejam realizadas por seu responsável legal. Limite mínimo de idade de 16 anos 
para o desafio 10k, 21, 42 e 60 k e de 14 anos para o desafio 5Km  e 
Caminhada. 
(a referência usada para o cálculo das idades é o dia 01 /07/2021). 
 
k) Não será permitida a troca de categoria e vice-versa, durante o prazo de 
duração do Desafio.  Exemplo: Atletas inscritos no Desafio 5Km não terão 
direito à medalha de 10Km e vice-versa. 
 
l) Os comunicados oficiais serão enviados pelos e-mails cadastrados no ato da 
inscrição e publicados no site: https://www.2olhosproducoes.com.br 
 

Na Corrida Adulto, Kids e Caminhada terá camiseta oficial do evento.  

Medalha apenas para quem concluir o desafio. 
 
 
 
 
Informações e dicas: 
- Contatos: 
E-mail – contato@2olhosproducoes.com.br 
WhatsApp business: +55 (11) 97199-1119 
 
- Recomendamos seguir @aleteiabarros  @2olhosproducoes  @shark_pro  no 
Instagram para acompanhar detalhes do desafio. 
 
- O objetivo do desafio é conclui-lo dentro do período estabelecido. 
 
- É prudente e recomendado que os atletas façam uma avaliação médica geral 
antes de praticarem qualquer esporte e de se inscreverem para o Desafio. 

https://www.2olhosproducoes.com.br/
mailto:contato@2olhosproducoes.com.br


 
- Redobre sua atenção ao correr em locais públicos e estradas. 
 
- Nunca descarte embalagens ou lixo ao longo do seu roteiro. 
 
- Lembre-se que ainda estamos vivendo uma pandemia: respeite as 
regras sanitárias de sua localidade. 
 
 

2 Olhos Produções 
Av. das Rosas, 35 – São Bernardo do Campo - São Paulo / SP CEP 09720-490 

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer pelo e-mail  
ou telefone (11) 97199-1119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

REGULAMENTO 
1. O Evento 
1.1 O Evento  DESAFIO  TRI SHARK PRO  VIRTUAL é organizado pela 2 
OLHOS PRODUÇÕES, que pertence à empresa BARROS&MACEDO 
PRODUÇÕES ARTISTÍCAS E ED. LIT. LTDA. 
1.2 Para a participação no evento, o Atleta deverá inscrever-se na plataforma 
do  site do Ticket Agora 
1.3 A competição será realizada virtualmente e cada participante poderá 
escolher uma das Três modalidades esportivas para realizar o desafio virtual. 
Entre elas as modalidades Natação, Ciclismo e Corrida. Caso o atleta queira , 
poderá se inscrever na modalidade Triathlon onde terá que concluir as 3 
modalidades no tempo determinado. 
1.4 O atleta para ter seu nome rankeado deve completar entres os dias 01 a 30 
de Julho os metrôs e Km estipulados pela organização. 
Período de inscrição das provas 
05 de junho à 30 de junho 
  
 
 
 
Para os inscritos na categoria Triathlon 
  
2. Início   
2.1 O atleta tem 30 dias para completar o desafio de Triathlon com uma 
distância de 2k natação, 60 bike 15 k corrida  precisando enviar para a 
plataforma do Ticket Agora sua prova de Triathlon. . Começando o período no 
dia 01 de Julho e finalizando no máximo dia 30 de Julho. Ou seja, após 
inscrição você tem a partir do dia 01/07 até 30/06 para completar sua prova. 
 
 



 
 
 
3. Percurso 
3.1  Natação - Cada atleta escolhe seu local para completar o Desafio, 
podendo ele ser em mar, lago, rio ou piscina. 
 
3.2    Bike - o tipo de atividade tem que ser “ciclismo” em qualquer tipo de 
bicicleta, inclusive elétrica desde que a elétrica esteja desligada, estática e em 
rolo, desde que registradas pelo STRAVA ou outro app/monitor de sua 
preferência. Registros poderão ser feitos por meio de foto ou print screen que 
confirmem a atividade. 
 
3.3  Corrida - Cada atleta escolhe seu local para completar o Desafio, podendo 
ele ser em ruas ou esteiras. 
 
 
4. Segurança 
4.1 É responsabilidade de cada participante a sua segurança não tendo a 
organização nenhum vínculo ou responsabilidade com cada atleta.  
  
5. Equipamento 
5.1 Pedimos que os participantes adotem o fair play (jogo justo) e não utilizem 
qualquer tipo de equipamento que favoreça sua performance como, nadadeiras 
e palmares. 
5.2 Fica liberado o uso de roupa de borracha ou neoprene. 
 
6. Kit do Atleta 
6.1 Todos os Participantes que realizar sua inscrição na plataforma do Ticket 
Agora  irão receber em sua casa uma camiseta oficial do evento , touca de 
natação oficial do evento após 30 dias de conclusão do desafio. 
6.2 O Kit do Atleta será postado com frete grátis para todo Brasil. 
Atenção 
Terá direito à medalha, apenas os atletas que concluírem a prova Finisher 
 
7. Inscrição 
7.1 Só serão aceitas inscrições feitas pelo site do evento até 30 de Junho 
2021 ou quando se esgotarem as vagas. 
 
8. Cronometragem, Categoria e Premiação 
8.1 A classificação geral estará disponível no site oficial do evento na 
plataforma Ticket Agora e no site www.2olhosproducoes.com.br em até 24 
horas do seu término.. 
8.2 Os Atletas serão classificados de acordo com o tempo registrado pela 
plataforma e será rankeado do menor tempo para o maior.  
8.3 A Categoria por idade obedece ao seguinte critério: 
 
 
              

M de 16 à 24 anos                                           F de 16 à 24 anos 



M de 25 à 29 anos                                           F de 25  à 29 anos 

M de 30 à 34 anos                                           F de 30 à 34 anos 

M de 35 à 39 anos                                           F de 35 à 39 anos 

M de 40 à 44 anos                                           F  de 40 à 44 anos                                   

M de 45 à 49 anos                                            F de 45 à 49 anos 

M  de 50 à 54 anos                                           F de 50 à 54 anos 

M 60 anos acima                                             F 60 anos acima 

 
 
8.4 Para efeito de alocação da categoria será levada em consideração idade do 
participante no dia 01 /07/2021. 
  
9. Premiação: 
9.1 Terá direito ao sorteio de produtos dos patrocinadores os atletas que 
concluírem o desafio de 5.000 metros e tiverem postado na área do atleta seu 
resultado. 
 
Troféus 
1º ao 3º lugar  de cada Categoria 
 
Durante o período de inscrição terá sorteios de produtos para os inscritos pelo 
instagram durante todo período de inscrição. 
 
10. Ranking 
10.1 O Desafio Shark Pró Virtual,  terá duração máxima até o dia 30 de Julho. 
10.2 Para efeito de ranking e validação do resultado serão aceitos somente 
preenchimentos na área de acesso do atleta entre os dias 01 de Julho à 30 de 
Julho às 2PM (BST), após esta data não poderão submeter nenhum novo 
resultado. 
 
11. Condições Físicas dos Atletas 
11.1 Todos os Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica 
para realização do circuito, sendo conhecedores de seu estado de saúde e de 
sua aptidão física para participar desse evento. 
11.2 A Organizadora não se responsabilizará pela saúde física dos Atletas. 
11.3 O Atleta é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua 
condição física, desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 
longo do desafio. 
 
12. Cancelamento  
12.1 O evento poderá ser adiado ou cancelado a critério da organização, sendo 
comunicado aos inscritos essa decisão pelo site oficial e/ou páginas de redes 
sociais do evento.  
 
13. Regras Gerais 



13.1 Todo participante poderá estar acessível às mídias sociais  
13.2 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 participantes no evento, 
independentemente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 
materiais ou prejuízo que por ventura os participantes venham a sofrer durante 
a participação do evento. 
13.3 A Organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
participante inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do causador 
do dano. 
13.4 O Participante assume que participa deste evento por livre e espontânea 
vontade, isentando de qualquer responsabilidade os Organizadores, 
realizadores, patrocinadores, e apoiadores, em seu nome e de seus 
sucessores. 
13.5 Ao se inscrever no evento, o Participante disponibiliza seus dados e 
autoriza os organizadores, realizadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros 
para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou 
físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro 
tipo de correspondência. 
 
 
14. Direito de Imagem 
14.1 Ao participar do DESAFIO DO SHARK PRO VIRTUAL, cada Participante 
autoriza expressamente o organizador 2 OLHOS PRODUÇÕES,  os 
patrocinadores, a imprensa e seus concessionários autorizados a usar, 
reproduzir ou ser reproduzido, sem qualquer forma de compensação de seu 
desempenho, nome, imagem, voz que poderão ser divulgados por meio de 
fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio 
de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos 
ao Desafio SHARK PRO VIRTUAL, sem acarretar nenhum ônus aos 
organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 
auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em 
qualquer tempo/data. Para qualquer tipo de utilização, incluindo publicidade e 
uso comercial, e durante toda a duração da proteção atualmente assegurada 
pela legislação de direitos autorais, derivada através de medidas legislativas e 
regulamentares, das decisões judiciais e/ou arbitrárias de todos os países, bem 
como através de convenções internacionais atuais ou futuras, incluindo 
eventuais prorrogações. 
14.2 Cada Participante propositada e irrevogavelmente autoriza o organizador 
e seus concessionários autorizados em relação aos aspectos de campanhas 
publicitárias promocionais e/ou comerciais. 
 
15. Reclamações 
15.1 As mensagens devem ser enviadas para o endereço de e-mail  para que 
sejam registradas e respondidas em um contexto. 
15.2 Este regulamento pode ser alterado ou adicionado adendos a qualquer 
momento. Nesse caso, os Participantes serão comunicados através do site do 
evento. 
15.3 Dúvidas ou omissões que serão tomadas pela comissão Organizadora de 
forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões. 



  
  
Obs.: Mesmo que realizada a prova com maior distância do que a solicitada, a 
pontuação será a mesma já pré estabelecida de acordo com a quantidade de 
tempos de natação para a sua realização. 
 

2 Olhos Produções 
Av. das Rosas, 35 – São Bernardo do Campo - São Paulo / SP CEP 09720-490 

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer pelo e-mail  
ou telefone (11) 97199-1119 

 
 
 

 
 
 


