
REGULAMENTO

Corrida Virtual Ilha em Movimento - Etapa Freguesia 

1 - A PROVA 

1.1. O Ilha em Movimento – Etapa Freguesia será realizada pela Divulga Sports no período de 26 de setembro a 03 
de outubro de 2020. Ao se inscreverem, os participantes poderão definir o melhor dia, horário e local para correr,
caminhar ou pedalar de forma segura, evitando aglomerações e respeitando sempre as recomendações das 
autoridades competentes.

1.1.1 Para os atletas que queiram participar do Ilha em Movimento de uma forma que se aproxime mais de uma 
corrida tradicional, no dia 26 de setembro de 2021 a organização disponibilizará um Pórtico de Chegada e definirá 
percursos (sem fechamento de trânsito) para que os atletas completem a corrida, caminhada ou pedalada. Para 
evitar aglomerações o pórtico ficará montado das 7 às 12h. No local também será disponibilizado um backdrop 
para fotos e retirada da medalha, bem como hidratação e frutas para os concluintes.

2 - DISTÂNCIAS 

2.1. Para a corrida as distâncias serão de 5 ou 10km, para a caminhada 5km e para a pedalada 10km.

3. PERCURSO: 
3.1. A escolha do percurso é de responsabilidade exclusiva do participante, que deve conduzir seu trajeto de forma 
segura e responsável, respeitando as regras e normas de utilização do local escolhido, assim como as 
determinações dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, principalmente diante do atual cenário de 
pandemia. 
3.2. O participante deverá observar as recomendações dos órgãos de segurança e saúde, sobretudo em período de 
pandemia. 
3.3. Na data de disponibilização do pórtico de chegada os percursos serão ‘sugestivos’ podendo o participante 
optar por outro mas que complete as devidas quilometragens estipuladas.
3.4. Recomendamos que os participantes façam uma rotina de aquecimento antes de iniciar o percurso escolhido. 
3.5. A organização da prova fica isenta de responsabilidade sobre eventuais problemas causados pela escolha do 
percurso, bem como na data de disponibilização do pórtico, pois a mesma não terá controle sobre o trânsito da 
região, bem como as vias.

4. ELEGIBILIDADE: 
4.1. Para participar da prova de corrida e pedalada é necessário ter idade mínima de 18 anos completos até 26 de 
setembro de 2021 e estar com a inscrição efetivada, assim como o pagamento confirmado.

4.1.1 Para a caminhada 5km não há idade mínima.

5. CATEGORIAS: 
5.1. Por se tratar de uma prova de caráter participativo, não haverá categorização, classificação e/ou qualquer tipo 
de premiação por troféus. Todos os concluintes, com as devidas distâncias aferidas pela organização, receberão 
medalhas.

6. INSCRIÇÕES: 
6.1. No momento da inscrição, leia atentamente o regulamento, observando com atenção as datas do evento, 
evitando transtornos. 

6.2. O período de inscrições será de 16 a 19 de setembro de 2021, podendo ser encerrada antes caso atinja o 
número máximo de participantes.
6.3. As inscrições poderão ser realizadas através do site divulgasports.com.br ou direto na sede do Ilha Carioca que 



fica no piso 1 do Ilha Plaza Shopping. 
6.4. Será permitida apenas uma inscrição por CPF. 
6.5. Em caso de mais de uma inscrição utilizando o mesmo CPF, só será válida a última inscrição efetivada, sendo 
todas as anteriores excluídas do cadastro. 
6.6. O participante escolherá no ato da inscrição se deseja participar na data de disponibilidade do pórtico de 
chegada ou se fará em seu próprio percurso.
6.6.1. O atleta que participará em seu próprio percurso também deverá mencionar se fará a retirada da medalha 
na sede do Ilha Carioca ou se receberá a mesma via correios.
6.7. Ao se inscrever, o participante expressa concordância com todas as normas do presente regulamento, além de 
procedimentos técnicos de segurança, com o objetivo de prevenir a transmissão de COVID-19, definidos pela 
Organização Mundial da Saúde - OMS e demais órgãos competentes.

7. INSTRUÇÕES E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 
7.1. Cada participante deverá correr, caminhar ou pedalar respeitando o distanciamento social determinado pelos 
órgãos competentes. 
7.2. Recomendamos que, ao sair para realizar a prova, cada participante leve consigo informações de emergência 
(contato para emergência e tipo sanguíneo), além de documento de identificação. 
7.3. A tomada de tempo deverá ser apurada pelo tempo total gasto pelo participante durante a realização da 
prova, sem pausas no cronômetro.

8. RESULTADOS: 
8.1. Os participantes devem inserir na página de resultados, divulgada no site do evento, o tempo de conclusão da 
distância e dois arquivos de imagem (print ou foto) que comprovem a realização da prova. As imagens deverão 
conter o tempo, distância e a data de realização da prova.
8.1.1 Os que participarem no dia de disponibilização do pórtico deverão comprovar a distância percorrida através 
de qualquer aplicativo de GPS diretamente com a organização no local.
8.2. Para apurar o resultado, o participante poderá se utilizar de dispositivos que possibilitem a comprovação do 
tempo e da distância percorrida (aplicativos de celular, relógios, GPS ou similares). Porém, é necessário que o 
mesmo seja suficiente para gerar as informações listadas no item 8.1 deste regulamento. 
8.3. É de obrigação única e exclusiva do participante a inserção das informações necessárias à comprovação de sua 
participação no site do evento, na página de resultados ou no pórtico de chegada. 
8.4. O período para inserção dos resultados pelo participante é de 26 de setembro a 03 de outubro de 2021. 
Ressaltamos que o período de inserção dos dados encerra as 23h59 do dia 03/10/2021. 
8.5. Não serão computados nem divulgados os resultados de participantes que infringirem quaisquer normas do 
presente regulamento, cabendo a organização da prova desclassificá-lo. 
8.6. Será considerado e divulgado apenas o tempo líquido de cada participante, considerando que devido às 
características da prova não há possibilidade de cálculo de tempo bruto. 
8.7. Qualquer reclamação sobre o resultado da prova deverá ser encaminhada para o e-mail 
contato@divulgasports.com.br em até 5 (cinco) dias corridos após a data de divulgação dos resultados, cabendo a 
organização da prova apurar, sob seus critérios, o acato ou não da reclamação efetuada. 
8.9. Reclamações feitas por qualquer outro meio de comunicação que não seja o mencionado no item 8.8 não 
serão atendidas.

9. PREMIAÇÃO: 
9.1. Como se trata de uma prova de caráter participativo, somente haverá a medalha finisher como premiação a 
todos os concluintes.

10. ENTREGA DOS KITS: 
10.1. Os atletas terão a opção de retirar o kit direto na sede do Ilha Carioca ou recebendo pelo correios após o dia 



25 de setembro.

11. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL. 
11.1 Ao participar do Ilha em Movimento, 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; 
11.2 Ao participar do Ilha em Movimento, 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; 
11.3 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; 
11.4 A organização do Ilha em Movimento 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; 
11.5 A Organização do Ilha em Movimento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 
11.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender ou adiar o Ilha em Movimento por questões de segurança 
pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio 
aos participantes. 


