
REGULAMENTO 

 

 

 

O Desafio Correndo com o Azevedo é organizado por Anderson de Azevedo 

Souza, militar da reserva. 

O desafio é uma prova virtual de corrida ou caminhada, onde você precisa 

acumular uma das distâncias abaixo no período de 6 a 12 de março de 2022: 

5K 

7K 

10K  

O processo de aferição do tempo será por meio de aplicativo de corrida ou uma 

foto do painel da esteira.  

Compre a inscrição pelo site Ticket Agora ou com o organizador, escolha a 

distância que desejar e realize a prova onde quiser. Você define o melhor percurso. 

O atleta precisa enviar seu resultado para que seja validado, via whatsapp 91 

998323327  

Para receber o kit, depois de validar o print de seu resultado, temos duas formas 

de entrega: 

a) receba em casa mediante o pagamento do frete. Para grupos de 10 ou mais 

atletas, o frete fica a cargo do organizador. O envio será pelo Correio. 

b) para que mora no Estado do Rio de Janeiro, pode agendar a retirada com o 

organizador.   

Em caso de dúvidas entre em contato com sac@ticketagora.com.br ou e-mail do 

organizador (andviv8@gmail.com). 

Cada kit do desafio contempla uma camiseta e uma medalha. O atleta tem ainda a 

oportunidade de fazer uma ação solidária. Este desafio visa atender o asilo Casa São 

Vicente de Valença RJ com a doação de fralda geriátrica. 

 

A organização do evento tem 60 dias para entregar os kits no endereço do 

participante a contar da data de apresentação do resultado de conclusão do desafio por 

parte do participante.  

O atleta é o responsável pela sua saúde. 

Atenção aos locais onde vai fazer sua corrida, fique atento às leis de trânsito, caso 

prefira correr na rua. Em casa tenha cuidado com itens no chão, para evitar quedas e 

lesões. 

A responsabilidade pela corrida, local e qualquer coisa que aconteça é do atleta. 

Que sua corrida seja uma experiência agradável! 

 

. 

 


