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REGULAMENTO 
   

   

 

 

 

UMA NOVA EXPERIÊNCIA 

Nosso o principal objetivo é o incentivo ao esporte, mais especificamente à corrida de rua. 

Buscamos promover este incentivo de várias formas para oferecer aos corredores motivação 

através de competições virtuais e presenciais. 

Correndo os eventos da Live4Run você entrará em um mundo totalmente diferente o que 

te propiciará uma experiência nova e muito motivadora. Um dos exemplos é o nosso 

protocolo antifraude na apuração dos resultados dos nossos eventos virtuais. Esse protocolo 

visa dar maior credibilidade e confiabilidade no resultado do evento. 

Todos os atletas que participarem do evento darão início a sua Carreira na Live4Run que 

consiste em uma série de benefícios e conquistas como: 

• Ranking Nacional: O atleta que participar do 1º DESAFIO ACUMULE SEU KM 

(Etapa 5k)  será  colocado no Ranking Oficial da Live4Run que será dividido não só 

a nível geral Brasil mas também por Estado e Cidade além também de ranquear os o 

atleta por sua faixa etária. 

• Sistama de Pontos para Carreira: O atleta que participar do 1º DESAFIO 

ACUMULE SEU KM (Etapa 5k) ganhará um total de 5 pontos para sua carreira dentro 

da Plataforma da Live4Run. Ou seja 1 ponto para cada Km percorrido. A carreira do 

atleta será consituída de vários níveis e a media com que o atleta vai subindo de nível 

ele irá desbloqueando conquistas ao longo do caminho. 

• BitRun: É a moeda oficial da Live4Run, todo atleta que participar do 1º DESAFIO 

ACUMULE SEU KM (Etapa 5k) ganhará o valor de 5,00 BTR (BitRun), ou seja 1,00 

BTR para cada Km percorrido.  
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O EVENTO 

O 1º DESAFIO ACUMULE SEU KM (Etapa 5k) é um evento organizado pela empresa 

Live4Run que será disputado na forma virtual onde os atletas correrão uma distância de    

5 quilômetros com as seguintes categorias. 

• Geral Masculino;  

• Geral Feminino;  

• Faixa Etária Masculino: (até 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 

50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 e acima de 80) 

• Faixa Etária Feminino: (até 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 

50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 e acima de 80) 

Nota: A idade considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de classificação por 

faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a 

prova. 

DATAS DO EVENTO 

Período de Inscrição: de 05/07/021 até  16/08/2021. 

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

sua atividade (correr) e enviar para análise. De 05/07/021 até  16/08/2021. 
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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 da análise da 

atividade do strava enviada pelo atleta na plataforma do Ticket Agora. 

o Não serão aceitas atividades feitas em esteira. 

• Passo 3 (Valide sua atividade): A Para validar, clique na descrição “Registrar atividade”, 

preencha os dados e anexe o print da atividade (atenção, o print da atividade deve 

aparecer a foto e no nome do seu perfil no strava) 

• Passo 4 (Resultado e distribuição dos Pontos, BitRun e Premiações): Todo atleta 

receberá um e-mail com todas as informações referente à sua participação no evento. O 

Resultado também será publicado no Istagram oficial da Live4Run (@live4runoficial).  
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PREMIAÇÃO 

O 1º DESAFIO ACUMULE SEU KM irá prover premiação em sua moeda oficial (BitRun – 
BTR) para os atletas devidamente inscritos no evento e que ficarem nas devidas posições 
conforme descrito abaixo: 

 

• Geral Masculino:  
o 1º Lugar Geral – 250,00 BitRun (BTR) 
o 2º Lugar Geral – 200,00 BitRun (BTR) 
o 3º Lugar Geral – 150,00 BitRun (BTR) 
o 4º Lugar Geral – 100,00 BitRun (BTR) 
o 5º Lugar Geral – 75,00 BitRun (BTR) 
 

• Geral Feminino:  
o 1º Lugar Geral – 250,00 BitRun (BTR) 
o 2º Lugar Geral – 200,00 BitRun (BTR) 
o 3º Lugar Geral – 150,00 BitRun (BTR) 
o 4º Lugar Geral – 100,00 BitRun (BTR) 
o 5º Lugar Geral – 75,00 BitRun (BTR) 
 

• Faixa Etária Masculino e Faixa Etária Feminino:  

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

▪ 1º Lugar Faixa Etária – 30,00 BitRun (BTR) 
▪ 2º Lugar Faixa Etária – 20,00 BitRun (BTR) 
▪ 3º Lugar Faixa Etária – 10 ,00 BitRun (BTR) 

 

A divisão de faixa etária para efeito de premiação é: (até 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 

35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 e acima de 

80). 

Não averá acúmulo de  premiação entre colocação geral e 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 os BitRun – BTR da faixa 

etária. Neste caso o atleta será premiado com os BitRun – BTR da sua colocação geral. 

Todos os BitRun (BTR) serão disponibilizados para os atletas em seu devido perfil no site 

da Live4Run que está em desenvlvimento. Durante o período de desenvolvimento o atleta 

receberá todos itens do kit bem como atualizações do seu perfil por e-mail. 
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KITS DO EVENTO 

O 1º DESAFIO ACUMULE SEU KM possui apenas um Kit, veja abaixo essa composição: 

• KIT ÚNICO: R$ 19,90  

o Medalha Virtual: Para todos os participantes 

o Troféu Virtual: Somente para os primeiros colocados geral e faixa etária; 

o Certificado virtual: Para todos os participantes. 

o Total de 5 Pontos para Carreira na Live4Run: Para todos os participamntes, 
5 pontos referente aos kms do evento. 

o Total de 5,00 BitRun – BTR (Moeda da Live4Run): Para todos os 
participamntes, 5,00 BitRun (BTR) referente aos kms do evento. 

o Desbloqueio de até 17 medalhas virtuais sub tempo: serão disponibilizadas 
17 medalhas sub tempo que o atleta poderá desbloquear, são elas: 

▪ 5k sub 30min 
▪ 5k sub 29min 
▪ 5k sub 28min 
▪ 5k sub 27min  
▪ 5k sub 26min  
▪ 5k sub 25min  
▪ 5k sub 24min  
▪ 5k sub 30min  
▪ 5k sub 29min  
▪ 5k sub 28min  
▪ 5k sub 27min  
▪ 5k sub 26min  
▪ 5k sub 25min  
▪ 5k sub 24min  
▪ 5k sub 23min  
▪ 5k sub 22min  
▪ 5k sub 21min  
▪ 5k sub 20min  
▪ 5k sub 19min  
▪ 5k sub 18min  
▪ 5k sub 17min  
▪ 5k sub 16min  
▪ 5k sub 15min  

 

Todos os itens do Kit serão disponibilizados para os atletas em seu devido perfil no site da 

Live4Run que está em desenvlvimento. Durante o período de desenvolvimento o atleta 

receberá todos itens do kit bem como atualizações do seu perfil por e-mail. 

O atleta só terá direito aos itens do kit se enviar o arquivo da csua corrida para apuração do 

resultado coforme descrito no item seguinte “COMPROVAÇÃO DA CORRIDA”. Caso o atleta 

não envie o seu arqvuivo, por qualquer motivo que seja, não será possível a aputação do 

seu resultado e consequentemente a entrega dos itens do Kit descrito neste regulamento. 
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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”, preencha os dados 

e anexe o print da atividade (atenção, o print da atividade deve aparecer a foto e 

no nome do seu perfil no strava) 

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

processo de apuração do resultado será feito através da da análise da 

atividade do strava enviada pelo atleta na plataforma do Ticket Agora. 

o Importante o atleta seguir o perfil da Live4Run no strava, basta ir em pesquisar 

e digitar Live4Run Oficial e seguir. 

o Não serão aceitas atividades executadas em esteira. 

• Passo 4 (Resultado e distribuição dos Pontos, BitRun e Premiações): Todo atleta 

receberá um e-mail com todas as informações referente à sua participação no evento. O 

Resultado também será publicado no Istagram oficial da Live4Run (@live4runoficial).  
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APURAÇÃO E RESULTADO 

O processo de apuração do resultado do 1° DESAFIO ACUMULE SEU KM será feito 
seguindo o protocolo de análise antifraude 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 

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. 

 

mailto:supereseuslimites@live4run.com
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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 ACUMULE SEU KM 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 
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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 ACUMULE SEU KM - Versão 1.0 
o Data de publicação: 05/07/2021 
o Alterações:  

 
 

 

Cassius Gonçalves Braga de Oliveira 
Live4Run 


