
    DESAFIO VIRTUAL ESQUADRÃO SURVIVOR - MOVIMENTO MÉDICOS 
ATLETAS - ABCAES CANICROSS – 2022 

DESAFIO 

Nosso objetivo é fazer com que nosso SQUAD (Esquadrão) tenha cada vez 
mais pessoas treinando, competindo, se movimentando, sendo saudáveis, 
motivadas a cumprir metas e desafios, durante um período específico. 

Criando uma sinergia e energia positiva entre pessoas do nosso país, para 
aliviar todo estresse físico, tensões diárias, mentais, físicas e evitar incidência 
de doenças relacionadas ao sedentarismo devido a pandemia. 

O Desafio será realizado até 31 de Dezembro de 2022 e os participantes 
deverão se inscrever em categorias específicas. 

Como organização, o nosso objetivo é incentivar a prática de atividades físicas, 
para atingir metas, melhorar condicionamento físico, ter mais saúde, aumentar 
a imunidade contra o COVID-19 e para continuarmos nos divertindo juntos, 
mesmo em tempo de distanciamento social!    

EVENTO 

A DESAFIO ESQUADRÃO SURVIVOR - MOVIMENTO MÉDICOS ATLETAS - 
ABCAES CANICROSS 2022 é um DESAFIO único, realizado com duas 
metas, ou seja, 2 formatos, todos eles de forma virtual, onde cada participante, 
terá que cumprir meta geral de km no ano, de 01 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022 e também atingir a meta em 3 Provas Virtuais. 

3 Provas Virtuais e escolha distâncias em cada etapa. 

 18 a 26 de Junho 2022 
 17 a 25 de Setembro 2022 
 17 a 25 de Dezembro 2022 

 
A distância pode será conforme cada categoria, com total de quilômetros 
mínimos obrigatórios a serem executados durante o ano. 

CATEGORIAS DO DESAFIO - CORRIDA - CAMINHADA - CANICROSS – BIKE 
– BIKE E CORRIDA MIX 

MARATONA - 3 Provas de 42 km com meta de 2.500 km no ano. 

MEIA MARATONA - 3 Provas de 21 km com meta de 1.500 km no ano 



10K - 3 Provas de 10km com meta de 1.000 km ano 

5K- 3 Provas de 5 km com meta de 600 km no ano  

CANICROSS 
 
3k - 3 Provas de 3 km com seu cão com meta de 500 km  

BIKE 

80k - 3 Provas de 80 km com meta de 5.000 km no ano 

BIKE E CORRIDA MIX 

42k - 3 Provas de NO MÍNIMO 42 km com meta de 5.000 km no ano 

Haverá o prazo de uma semana para realizar cada etapa e 1 dia de prazo para 
enviar a comprovação. Essas distâncias são parte do desafio e também serão 
computadas no total. 

Por ser um desafio contínuo, teremos uma relação constante e também nas 
semanas de prova do desafio. 

ANTES DE SE INSCREVER 

O participante, deve definir e escolher apenas uma CATEGORIA. 

CORRIDA - CAMINHADA - CANICROSS – BIKE – BIKE E CORRIDA MIX 

As distâncias das corridas virtuais não poderão ser diferentes da modalidade 
escolhida. Após a inscrição não poderão ser alteradas. 

Por não ser uma competição por tempo, fica liberada a participação de atletas 
profissionais e amadores, de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 
com o regulamento oficial da prova. 

Para comprovação das Etapas e o Final do Desafio, cada participante 
deverá enviar foto acessando o link de validação, informando data, 
distância total, para validação da Km total escolhida para o DESAFIO, até 
o dia 31 de Dezembro de 2022. 

Também deverá enviar foto do print com a distância de cada uma das 3 
Provas Virtuais. 



As inscrições para participar do DESAFIO VIRTUAL ESQUADRÃO 
SURVIVOR 2022 serão a partir do dia 01 de Fevereiro de 2022 até o dia 17 de 
Junho de 2022 no site:  www.squadbrasil.com.br. 

 

As demais regras seguirão conforme o regulamento. 

KITS 

Serão enviados ao término e comprovação do desafio, pois a medalha só 
será confeccionada após a sua CONQUISTA, os kits compostos, conforme 
abaixo; 

KIT BÁSICO 

 Participação no Desafio e em 3 Provas Virtuais 
 Participação nos Sorteios nas etapas completadas 
 Camiseta Finisher com ótimo tecido dryfit 
 GymBag 
 Medalha da Conquista 
 Certificado Digital 
 Envio pelo Correio 

A entrega do kit será feita por correios e/ou empresas de entrega, para todo o 
Brasil. 

 

KIT PLATINUM 

 Participação no Desafio e em 3 Provas Virtuais 
 Participação nos Sorteios nas etapas completadas 
 Camiseta Finisher com ótimo tecido dryfit 
 GymBag 
 Squeeze 
 Viseira 
 Chinelo Squad (par) 
 Medalha da Conquista 
 Certificado Digital 
 Envio pelo Correio 

A entrega do kit será feita por correios e/ou empresas de entrega, para todo o 
Brasil. 

A entrega para os atletas inscritos será em REMESSA POR CORREIOS OU 
EMPRESA DE ENTREGA, que terá início a partir da 3ª. semana de 
Janeiro/2023. 



Colocado na transportadora, a organizadora não fica responsável em ressarcir 
os kits, caso a empresa transportadora seja objeto de furto ou roubo. 

Caso o endereço fornecido não seja encontrado, o kit retornará ao endereço do 
remetente e, para um novo envio e será cobrado o frete. 

O prazo máximo para envio e a entrega dos kits, será com até 90 dias após o 
encerramento do evento. 

O atleta devidamente inscrito, receberá um número de peito digital, que deverá 
ser impresso (pelo próprio atleta) e utilizado com boa visibilidade para participar 
no dia das provas. 

O número de peito deverá ser utilizado também para participar o sorteio dos 
prêmios dos nossos parceiros que serão em cada etapa. 

REGRAS GERAIS DO EVENTO 

Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pela 
exatidão das informações fornecidas no ato da inscrição. 

O atleta declara estar em dia com exames médicos, confirma ter boa saúde 
física e mental, além de estar apto para praticar atividade física, bem como 
declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e as regras da competição. 

Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua 
participação, isentando a Squad Brasil Desafios e seus parceiros de qualquer 
ônus que venha a ter; 

Ao se inscrever nesse evento, o atleta declara ciência e 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, internet e qualquer mídia, em 
qualquer tempo; 

Não haverá qualquer reembolso por parte da organização, bem como seus 
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a 
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente 
de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que 
por ventura o atleta venha sofrer durante a participação no evento; 

A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
atleta inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros 
participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor; 



A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação clínica, inclusive a 
realização de consulta médica para todos os atletas participantes; 

Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por motivos de 
força maior. Efetuando comunicado prévio aos participantes. E 
automaticamente passando direito de inscrição para o próximo evento que a 
organização realizar. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para a DESAFIO VIRTUAL ESQUADRÃO SURVIVOR - 
MOVIMENTO MÉDICOS ATLETAS - ABCAES CANICROSS 2022 serão 
realizadas no site www.squadbrasil.com.br. 

A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou 
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de 
necessidades / disponibilidades técnicas, com prévio aviso. 

Procedimento para a inscrição 

Acessar o site squadbrasil.com.br e preencher o formulário de inscrição por 
completo, efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo 
cliente e aceitar o termo de responsabilidade do evento. 

KIT BÁSICO 

VALORES:  

LOTE 1 - ATÉ 28 DE FEVEREIRO/22 - R$ 109,90 

LOTE 2 - ATÉ 31 DE MARÇO/22 - R$ 129,90 

LOTE 3 - ATÉ  30 DE ABRIL/22 - R$ 149,90 

LOTE 4 - ATÉ  17 DE JUNHO/22 - R$ 169,90 

Formas de Pagamento 

 Boleto à vista 
 Cartão de Débito à vista 
 Cartão de Crédito Em até 3 x sem juros  

 

KIT PLATINUM 



VALORES:  

LOTE 1 - ATÉ 28 DE FEVEREIRO/22 - R$ 179,90 

LOTE 2 - ATÉ 31 DE MARÇO/22 - R$ 199,90 

LOTE 3 - ATÉ  30 DE ABRIL/22 - R$ 209,90 

LOTE 4 - ATÉ  17 DE JUNHO/22 - R$ 239,90 

Formas de Pagamento 

 Boleto à vista 
 Cartão de Débito à vista 
 Cartão de Crédito Em até 3 x sem juros  
  

A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no site de inscrição. 

Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições realizadas, por 
nenhum motivo. 

As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo passível de revenda 
para terceiros, sob o risco de desclassificação. 

Inscrições em GRUPO: Acima de 15 inscrições será disponibilizado 1 kit de 
CORTESIA para o responsável do grupo, deverá ser enviado e-mail solicitando 
inscrição em grupo para contato@squadbrasil.com.br 

COMPROVAÇÃO DO DESAFIO 

O Desafio total estará sendo validado ao final do ano até o dia 31 de Dezembro 
de 2022, onde o atleta deverá enviar a COMPROVAÇÃO da Quilometragem 
total feita no ano desde 01 de Janeiro de 2022 e que poderá ser de acordo com 
a categoria definida. 

A Quilometragem TOTAL final do DESAFIO deverá ser comprovada por 
meio de foto com data e distância do print de aplicativo de corrida; 
ou relógio GPS; ou foto contendo distância total percorrida. 

O DESAFIO ESQUADRÃO SURVIVOR 2022 terá a obrigatoriedade de 
acúmulo de Quilometragem total no ano, mas também participação 
obrigatória em data oficiais de 3 PROVAS VIRTUAIS, durante o ano e todos 
esses dados terão que ser enviados para análise, verificação e solicitação 
de validação via LINK da SQUAD BRASIL. 



Ou seja, envio de foto com data do Tempo e Distância de cada uma das provas 
e envio da distância total do DESAFIO no prazo máximo de 1 dia após a data 
de cada etapa e após o desafio total. 

Os dados serão analisados com critérios próprios da Organização e em caso 
de suspeita de erro ou dados inconsistentes, iremos solicitar a realização de 
um novo treino e caso não faça o envio e/ou persista a inconsistência, faremos 
a invalidação e automática desclassificação do atleta. 

Em caso de desclassificação, por não enviar dados para comprovação, a (o) 
ATLETA não receberá a Medalha da Conquista. 

Em caso de inconsistência na comprovação ou qualquer tipo de fraude, o Atleta 
não receberá o KIT e terá a conta suspensa da base de dados do nosso site e 
dos nossos próximos desafios. 

Após validação de toda a Quilometragem e da participação em todas as 3 
Etapas o kit escolhido será enviado no endereço determinado pelo atleta. 

A VALIDAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM O ENVIO NO LINK DO DESAFIO. 

ENTREGA DE KIT 

O Kit somente será enviado ao final do DESAFIO para o (a) atleta inscrito (a) 
conforme a comprovação de pagamento da inscrição. 

A medalha de CONQUISTA DO DESAFIO, será enviada juntamente com o kit 
ao final do DESAFIO, desde que tenha COMPLETADO O DESAFIO. 

*QUEM NÃO COMPLETAR O DESAFIO, NÃO RECEBERÁ MEDALHA DA 
CONQUISTA NO KIT. 

O realizador do evento se reserva no direito de disponibilizar no kit, tamanhos 
variados de camisetas enquanto houver disponibilidade no estoque e em caso 
de não haver mais tamanhos disponíveis, serão substituídos pelo tamanho 
mais próximo. 

O realizador do evento se reserva no direito a entregar os kits com o prazo de 
até 90 dias após o evento, pelo motivo da confecção das medalhas. 

Entrega dos Kits de GRUPO: Envio pelos CORREIOS OU EMPRESA DE 
ENTREGA destinado para o endereço do responsável pela inscrição do grupo. 

 SORTEIO 



Em cada etapa das Provas Virtuais haverá sorteio de 1 prêmio especial. 

Será sorteado somente 1 vencedor por etapa. 

O Sorteio será feito apenas entre os participantes que completarem e 
comprovarem validação em cada uma das 3 PROVAS VIRTUAIS, dentro do 
prazo de 3 dias após a data final de realização das mesmas. 

Será realizado em Live em nossa rede social Instagram @desafios.squad nos 
seguintes dias e horários: 

ETAPA 1 - Dia 29 de Junho - 21h30  

ETAPA 2 - DIA 28 de Setembro - 21h30  

ETAPA 3 DIA 28 de Dezembro - 21h30 

O número de peito na foto, é obrigatório e será utilizado para envio da foto 
para validação de cada etapa e participação no sorteio. 

Quem for contemplado, receberá um voucher com o contato para receber o 
prêmio. 

Etapa 1 - Prêmio 

1 par de Tênis FILA – CARBON RACER (OU SIMILAR) 

TERU ARTIGOS ESPORTIVOS 

https://instagram.com/teru_tenis?igshid=nmvubyv398s 

Etapa 2 - Prêmio 

Inscrição, passagem ida e volta, transfer aeroporto/hotel/aeroporto e 
hospedagem 2 diárias para Maratona de Porto Alegre 2023 - opção 42K / 21k / 
8,5k - para 1 pessoa 

292 TURISMO  

https://instagram.com/292turismo?igshid=8s7gajyw7dkk 
 

Etapa 3 - Prêmio 



Inscrição, passagem ida e volta, transfer aeroporto/hotel/aeroporto e 
hospedagem com 2 diárias, para Maratona de Punta Del Este 2023 -opção 42k 
/ 21k / 10k / 5k -para 1 pessoa 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de 
desistência do atleta. 

A meta é cumprir o DESAFIO TOTAL e as 3 PROVAS VIRTUAIS, caso não 
ocorra, por qualquer motivo, não haverá direito a Medalha da Conquista. 

Ao se inscrever, participante declara estar de acordo com o termo de 
participação, declara estar apto e com bom nível de saúde física e mental, com 
exames de saúde atualizados, para participar do evento, não causando ônus a 
Squad Brasil e seus patrocinadores e parceiros em caso de desencontro de 
informações. 

Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela 
ORGANIZAÇÃO do evento. 

Para validar sua corrida, siga as instruções que serão enviadas para seu e-mail 
e celular. 

Organização: 

Squad Brasil Desafios 

contato@squadbrasil.com.br 

Desafios SQUAD Brasil 

 


