
REGULAMENTO 
MEIA MARATONA DAS PONTES 2022 VIRTUAL 

 
 
 
 

1) SOBRE A CORRIDA – MEIA MARATONA DAS PONTES 2022 - VIRTUAL 
 

• Data: 01/06/22 a 30/06/22 

• A corrida será realizada de forma VIRTUAL, cada atleta escolhe seu percurso e horário para 
realizar sua prova 

• A Corrida tem por objetivo massificar a prática de esportes bem como dar oportunidade á 
atividade física á todas as pessoas interessadas, contribuindo com o desenvolvimento 
humano, social, esportivo, melhora da qualidade de vida e também contribuir para o bem 
estar mental dos participantes desse esporte diante do período que estamos passando.  

 
 

2) PERCURSO 
 

A corrida será disputada na distância de 21 KM, no percurso escolhido pelo atleta. 
 

3) MODALIDADE 

MEIA MARATONA DAS PONTES 2022 será disputada exclusivamente na categoria INDIVIDUAL 
FEMININO e INDIVIDUAL MASCULINO. 

4) IDADE MÍNIMA 

A idade mínima para participação da MEIA MARATONA DAS PONTES 2022, é de 16 anos, 
completos até dia 31/12/2022. 

5) INSCRIÇÕES e KIT 
 

As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site mksesportes.com.br e 
poderão sofrer reajustes durante o período de inscrições de acordo com critérios definidos pela 
organização. 

 
• Kit Econômico - número de peito virtual, medalha de participação (enviada após a 

comprovação da corrida). 
• Kit com viseira - número de peito virtual, medalha de participação e viseira (enviada após 

a comprovação da corrida). 
 
 
 
 
 



6)  DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
 
De acordo com o código de defesa do consumidor, o atleta tem o prazo de 7 (sete) dias corridos 
após a data de compra para solicitar o cancelamento e estorno do valor inscrição. O valor da 
inscrição não será devolvido depois dessa data. 
A solicitação deve ser feita por um dos canais de atendimento da organização, via e-mail 
para atendimento@mksesportes.com.br. As informações de contato serão amplamente 
divulgadas no site oficial do evento mksesportes.com.br 
 

7) SOBRE ALTERAÇÕES GERAIS EM INSCRIÇÕES 
 

A organização poderá, a qualquer momento, sem aviso prévio, suspender ou prorrogar prazos, 
elevar os valores e aumentar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades, 
disponibilidade técnica e/ou questões estruturais.  
 
 

8)   VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da corrida e responderá por 
crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 
9)  ENVIO DA MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO E KIT  

 
O Kit será enviado para o endereço cadastrado em até 20 dias após o envio da comprovação da 
corrida para o site. 
 
 
 

10)   ENVIO DA COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 
 
O atleta deve fazer o UPLOAD da sua corrida para o site. 
Na página inicial do evento, tem as informações de envio de resultado. 

 
 

 
11) PREMIAÇÃO 

Todos atletas que completarem o percurso de 21 km, regularmente inscritos e sem o 
descumprimento deste regulamento, receberão medalha. 

 
 
 
 



         12)      INFORMAÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Ao participar da MEIA MARATONA DAS PONTES VIRTUAL 2022, o atleta assume a 
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Corrida, 
participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e 
assumindo as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação na corrida, antes, durante e depois do 
evento. 

12.2 - Todos os atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização da 
corrida, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos participantes durante ou após a 
corrida. 

12.3 -  O competidor é responsável pela decisão de participar da corrida, avaliando sua condição 
física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição. 

 

13)   SOBRE OS TERMOS DESTE REGULAMENTO 
 

13.1 As dúvidas técnicas deverão ser enviadas via canais de comunicação disponibilizados pela 
organização, através do site runcities.com.br, para que sejam registradas e respondidas. 

13.2 A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este regulamento total ou parcialmente. 

13.3 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão dirimidas pela Comissão Organizadora 
de forma soberana, não cabendo recurso a estas decisões. 

13.4 Ao se inscrever nesta corrida, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos 
os termos deste Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata 
todas as decisões da organização, comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou 
Tribunal no que diz respeito a qualquer punição imputada pelos organizadores do evento. 

13.5 Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a MEIA MARATONA DAS PONTES 
VIRTUAL 2022 pertencem SERGIO DA SILVA TOSTES EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


