REGULAMENTO CIRCUITO NEO RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA
DISTÂNCIAS: 3km (caminhada) / 5K (Caminhada ou Corrida) / 10km (Corrida)
INSCRIÇÕES: 19/10 a 22/10/21 ou enquanto durarem as inscrições
CRONOMETRAGEM: O percurso é determinado pelo atleta e aferido por seu GPS ou
aplicativos de corrida

1. FORMATO DA PROVA
EVENTO VIRTUAL
A corrida virtual e para que Atletas do Brasil inteiro possam participar do CIRCUITO NEO
RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA.
Ao se inscrever, o Atleta deverá optar pela distância que irá participar e o dia e período para
retirar seu kit e comprovar seu tempo
Você deverá cumprir a distância em local de sua escolha, no período determinado nesse
regulamento, e fazer a comprovação do seu tempo no site do ticketagora ou na retirada de
KIT.
2. VALOR E PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
Valor: Gratuito*
*Sobre esse valor não incide taxa de conveniência
Período de inscrição no evento: início 10h00 de 19/10/21 até às 24h00 do dia 22/10/2021, ou
término das inscrições
ÚNICO LOCAL DE INSCRIÇÕES: www.ticketagora.com.br
IDADE MINÍMA:




Corrida de 10km – idade mínima 18 anos;
Corrida de 05km – idade mínima 14 anos
Caminhada de 3K – 12 anos

3. KIT ATLETA
KIT:
Camiseta Esportiva do evento
Medalha
Sacochila

4. INSCRIÇÃO
As inscrições no Evento
www.ticketagora.com.br

poderão

ser

realizadas

pela

Internet

na

página

A inscrição será gratuita e sujeita disponibilidade em tempo real do estoque, não serão feitas
reservas e a confirmação será realizada no final do processo
Após a realização da inscrição na CIRCUITO NEO RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA, o Atleta
receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição
No ato da inscrição, ao concordar com o Regulamento assinalando a opção apresentada no
sistema on-line, o(a) Atleta aceitará todos os termos do Regulamento e assumirá total
responsabilidade por sua participação no Evento de acordo com o TERMO DE
RESPONSABILIDADE. As inscrições poderão encerrar a qualquer tempo, caso seja atingido o
limite técnico definido para o Evento.
A inscrição no Evento é pessoal e intransferível, responsabilizando-se o Atleta pela veracidade
das informações inseridas.
Na inscrição o Atleta optará pelo tamanho da camiseta, tamanhos Unissex P, M, G e GG e
Feminino Tamanho BABY LOOK M, de acordo com a disponibilidade do estoque.
O Atleta deverá optar o período para retirada do KIT:
Data e períodos definidos no site de inscrição
Os kits só serão entregues nos locais e horários indicados pela organização e de acordo com o
agendamento no ato da inscrição
5. Corrida
Com percurso definido no ato da inscrição, o atleta irá correr no local que escolher.
Deverá registrar em um dos app sugeridos pela organização da prova, Strava e Nike+ ou em
um relógio com tecnologia GPS
Assim que concluir seu desafio deverá informar seu tempo na página da CIRCUITO NEO
RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA no site da ticketgora.
O desafio deverá se concluído dentro do prazo definido nesse regulamento.
Assim que fizer o upload do tempo de conclusão ficará disponível um Certificado de conclusão
personalizado do evento
Assim que todos os resultados estiverem informados será publicado o resultado da prova

5. RETIRADA KIT ATLETA
Retirada nos dias 26 e 27/10/21 nos locais divulgados pela organização
Para retirar do Kit será obrigatório o Atleta regularmente inscrito no CIRCUITO NEO RUNNING
VIRTUAL 2021 – 3 ETAPA ter concluído o desafio e seu tempo informado na página da
ticketagora.
O Atleta deverá comprovar seu tempo de Prova em um dos aplicativos indicado nesse
Regulamento, obrigatório para retirada do KIT
Aplicativos indicados: Strava, Nike+, relógios com tecnologia GPS

6. DAS RESPONSABILIDADES DA ATLETA:




As atletas deverão determinar o próprio percurso e horário de execução da Prova
(dentro do período determinado nesse regulamento)
O uso de máscara é obrigatório, seguindo as leis do Estado que o atleta realizar o
desafio
Ao fazer sua inscrição, a atleta concorda plenamente com o regulamento e declara
encontrar-se em perfeitas condições físicas e psicológicas para participar da CIRCUITO
NEO RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA

7. PREMIAÇÃO
O CIRCUITO NEO RUNNING VIRTUAL 2021 – 2 ETAPA não consta com premiação geral e por
categoria, sendo o aplicativo de monitoramento de atividades o responsável por controlar o
tempo e percurso dos atletas. Desta forma, o CIRCUITO NEO RUNNING VIRTUAL 2021 – 2
ETAPA não contará com premiação geral e nem por categoria.





Os resultados estarão no site do evento a partir de 26/10/21
Todos os Atletas que completarem a distância de forma legal, regularmente inscritos,
sem o descumprimento deste regulamento e após a validação terão seus resultados
divulgados.
Todas as corridas serão analisadas e, em caso de suspeita de fraude, a organização
reserva o direito de checagem da comprovação. Se confirmada a fraude, o atleta será
desclassificado.

8. POLÍTICA DE DESISTÊNCIA E REEMBOLSO:
De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias
corridos após a data da confirmação para solicitar o cancelamento sem qualquer estorno de
valor uma vez que todos o processo de inscrição é gratuito.
9. DESISTÊNCIA POR PROBLEMAS DE SAÚDE

Caso o atleta apresente algum problema de saúde ou lesão que impeça sua participação no
evento, o mesmo estará sujeito as condições descritas no item “políticas de desistência e
reembolso” e “Política de alteração de distância ou transferência da inscrição” dispostas nesse
regulamento.
10. POLÍTICA DE ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA OU TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO:
Solicitações de alteração de distância e/ou transferência de inscrição, poderão ser realizadas
gratuitamente com até 10 dias de antecedência ao evento. Para as solicitações de troca e/ou
transferência de inscrições realizadas fora do prazo deve ser solicitada diretamente na retirada
do kit.
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE DISTÂNCIA OU TRANSFERÊNCIA DA
INSCRIÇÃO:








A Organização não garante o atendimento e reserva-se o direito de negar um pedido
de alteração de distância ou transferência de inscrição, devido a indisponibilidade de
materiais para esta ação ou o não atendimento das condições estabelecidas para tal
solicitação.
A alteração de distância ou transferência da inscrição não assegura a troca dos itens
do kit. A troca fica a critério da organização e está sujeita a disponibilidade a grade
disponível de materiais;
É de total responsabilidade do atleta beneficiário o preenchimento correto de todos os
campos da ficha de inscrição. O preenchimento incorreto poderá acarretar na
desclassificação do atleta no dia da prova.
É de total responsabilidade do atleta a conferência prévia de todos os seus dados
inseridos no sistema de inscrição, não serão aceitos pedidos para correção dos dados
após a realização do evento;

11. POLÍTICAS DE CANCELAMENTO DA CORRIDA
A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar, a
qualquer momento, a suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança
pública, saúde pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou motivos de força maior.
O cancelamento e/ou suspensão da corrida virtual por qualquer um destes motivos resultará
na ausência de responsabilidade da Organizadora quanto à realização de uma nova corrida,
que será considerada como realizada. Neste sentido, os atletas declaram estar cientes que:
No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual suspensão da corrida
(iniciada ou não) por questões de segurança pública, saúde pública, vandalismo e/ou casos
fortuitos ou de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a Organizadora.
Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a qualquer
custo referente a sua inscrição.
Na hipótese de adiamento da corrida por motivos de segurança pública, saúde pública,
vandalismo e/ou casos fortuitos ou de força maior, e a consequente divulgação de novas
datas, os atletas inscritos estarão automaticamente inscritos para a nova data da corrida
virtual

No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos do eventual adiamento da corrida
(iniciada ou não) por questões de segurança pública, saúde pública, vandalismo e/ou casos
fortuitos ou de força maior, não gerando qualquer responsabilidade para a Organizadora; e

Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a qualquer
custo referente a sua inscrição.
A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a corrida virtual
por motivos injustificáveis desde que com antecedência mínima de 15 (dias) dias antes da data
limite para conclusão da corrida, comunicando aos inscritos esta decisão por meio de aviso
eletrônico encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e publicação no site oficial da
corrida, sendo que:
Na hipótese de adiamento da corrida por motivos diferentes das clausulas anteriores, e a
consequente divulgação de nova data os inscritos terão o prazo de 07 (sete) dias, contados da
comunicação aos inscritos
A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a corrida
presencial por respeitando o decreto municipal vigente, o adiamento e/ou cancelamento
poderá acontecer, no caso de bandeira laranja, com até 2 dias de antecedência da realização
do evento. Os inscritos serão comunicados desta decisão por meio de aviso eletrônico
encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e publicação no site oficial da corrida.
11. OBSERVAÇÕES FINAIS:











O ATLETA assume no ATO DA INSCRIÇÃO que é conhecedor de seu estado de saúde e
capacidade atlética, assim como também assume estar apto e ter treinado
adequadamente para a corrida virtual.
O ATLETA exime de qualquer responsabilidade o organizador da corrida virtual de
qualquer acidente ou intercorrência médica na realização desse evento. Tanto dentro
de um estabelecimento comercial, residência ou pelas ruas de qualquer cidade do
Brasil e do mundo.
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da corrida virtual.
A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e alimentação para
nenhum atleta até local escolhido para realizar a corrida virtual.
Ao participar desta corrida virtual, cada participante cede todos os direitos de
utilização de sua imagem renunciando ao recebimento de qualquer
remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer
outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país para
esta e próximas corridas.
A Direção Geral da corrida reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
O descumprimento desse regulamento causará a desclassificação do atleta.
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério
da organização ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, "identificado(a) no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades,

DECLARO para os devidos fins de direito que:
Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual, que estou em plenas condições físicas e
psicológicas de participar desta corrida e que não existe nenhuma recomendação médica que
me impeça de praticar atividades físicas.

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas
consequências pela participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte),
isentando a organização e a realizadora (Instituto Futuros Craques - IFC), colaboradores e
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais,
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta corrida.
Autorizo a utilização de imagens renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda
que vier a ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão
realizada pelos veículos de comunicação deste país para esta e próximas corridas.
Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da
corrida.
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE,
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que
vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida.

