
A disputa mais quente do inverno está de volta e ainda melhor. A H2O Run 2022 tem além 

da proposta de movimentar as pessoas em pleno inverno, conta neste ano com uma super 

novidade: será também aberta à convidados que não são alunos H2O Studio. E quer saber 

da melhor? Parte do valor de cada inscrição será destinado à Instituição LALEC, que acolhe 

crianças em situação de vulnerabilidade. 

 

Então, se desafie agora mesmo e ajude essa causa que transforma o futuro!      

 

COMO FUNCIONA? 

 

Ao efetuar sua inscrição você irá para um banco de dados aguardar a finalização da mesma 

entre todos os participantes interessados, ou seja, no dia 02/07/2022 quando se encerram 

as inscrições. Ao serem finilizadas as inscrições, todos os atletas serão divididos em grupos 

que terão como guias os professores da H2O Studio, professores estes responsáveis por 

guiar o grupo durante toda a jornada H2O Run. Cada grupo receberá a missão de acumular, 

em conjunto, a maior quilometragem possível entre os dias 05 e 28 de julho, sendo oito (8) 

o limite de treinos por pessoa de cada grupo (com máximo de 45 minutos cada sessão).  

Vence o grupo que tiver maior quilometragem acumulada dentro das regras. 

 

PASSO #1 

      Inscreva-se no Ticket Agora; 

 

PASSO #2 

        Registre cada um dos seus treinos que não devem exceder 45 minutos cada (no máximo 

8 treinos) entre os dias 04 e 28 de julho utilizando relógio GPS ou App de corrida Strava ou 

esteira; 

 

PASSO #3 

✅ Para validar sua corrida é bem simples. 

Acesse seu cadastro no Ticket Agora, clique em “Registrar atividade” e anexe o print com o 

registro de sua corrida. 

 

PASSO #4 

Pronto! Após validado, a sua sessão de treino já entra para o ranking geral e do seu grupo. 

Depois de todos os seus treinos registrados é só aguardar o restante da sua equipe e a 

classificação oficial divulgada em 29 de julho.  

 

COMPROVAÇÃO DA CORRIDA E ENTREGA DE KITS 

     Corra até 8 treinos de 1 a 45 minutos entre os dias 04 e 28 de julho e comprove por 

meio de aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e 

distância da prova. 

     Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar o desafio e clique em Desafios 

Virtuais.  

     Para validar, clique na descrição “Registrar atividade”, anexe a imagem do seu tempo e 

distância registrados. 



     Todo comprovante passará por análise. O comprovante deve seguir as regras abaixo 

para ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Caso o 

comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para nova análise. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

Posso receber a medalha sem correr? 

❌ Não! Você precisa conquistá-la! Então o movimento e a sua energia farão com que ela venha até 

você. A realização da conquista não tem preço.  

 

Posso correr na esteira? 

✅ Opa! Não só pode como pode! ;) Ah, não esquece de tirar uma foto do painel mostrando a 

distância e o tempo combinado?! E se correu com o seu relógio, o print do app também vale.  

 

Quais APP’s de corrida são aceitos? 

✅ Qual é o seu preferido? Pode usar ele, porque aqui nós permitimos todos os apps, desde que ele 

mostre a distância percorrida e o tempo. Caso não conheça nenhum, indicamos esses apps: 

RunKeeper, Nike Run Club, Strava, Map My Fitness, Runtastic... Inclusive você também pode enviar 

foto do seu relógio GPS. Por exemplo: Garmin, Tom Tom, Polar... 

 

Tem ranking? 

✅ Sim! 

RANKING E PREMIAÇÃO 

As quilometragens serão pontuadas de acordo com o print ou foto do tempo registrado pelo 

GPS, painel da esteira ou APP do celular. 

Os atletas entrarão em um ranking com corredores das outras equipes. 

 

Todo comprovante passará por análise. O comprovante deve seguir as regras abaixo para 

ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Caso o 

comprovante seja reprovado, você poderá reenviá-lo para nova análise. 

1. Imagem ilegível; 

2. Distância diferente da escolhida na inscrição; 

3. O comprovante não ser da modalidade escolhida no ato da inscrição (corrida de rua, 

corrida estacionária, esteira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL H2O RUN 2022 

 



O evento H2O Run é uma disputa por quilometragem acumulada onde os atletas podem 

correr em local de sua preferência e quando quiser a partir de 05 de julho de 2022 e no 

máximo até 23:59 do dia 28 de julho de 2022. E conta com a participação de atletas 

regularmente inscritos de ambos os sexos. As inscrições iniciam em 25 de junho de 2022 e 

se encerram em 02 de julho de 2022. 

 

1. PROVA 

 

1.1 O H2O Run 2022 será realizado no formato "Corrida Virtual" onde o “atleta” pode correr 

onde e quando quiser, a partir do dia 05 de julho de 2022. 

1.2 Os kits serão entregues no dia 04 de julho de 2022 das 10h às 20h no endereço da H2O 

Studio, Avenida Lins de Vasconcelos 1913, Vila Mariana, São Paulo, SP. 

1.3 As CORRIDAS E CAMINHADAS serão disputadas nas distâncias livres totalizando o 

máximo de oito sessões com duração máxima de quarenta e cinco minutos em cada uma 

delas, pelo período entre 05/07/2022 e 28/07/2022 a serem percorridos por pessoas de 

ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante denominados atletas. 

1.4 As inscrições para participar da H2O Run 2022 obedecerão aos valores seguintes: 

R$ 97,00 (noventa e sete reais) 

 

*Parte do valor das inscrições será doado a LALEC (47,00 reais).* 

 

*Caso desejar doar um valor a mais para a LALEC, será disponibilizado no momento da 

inscrição, os seguintes valores que poderão ser adicionados ao pagamento da inscrição: 

 

R$ 2,00 

R$ 5,00 

R$ 10,00 

R$ 15,00 

R$ 20,00 

R$ 50,00 

 

 

2. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL. 

 

2.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pela as 

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; 

2.2 Ao participar desta corrida virtual, 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; 

2.3 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; 



2.4 A organização da corrida virtual 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; 

2.5 A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores podem enviar e-mails aos inscritos cadastrados. 

2.6 A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a 

realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 

2.7 Poderão os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem 

necessidade de qualquer comunicado prévio aos participantes. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para H2O Run 2022 serão realizadas no site www.ticketsports.com.br. 

3.2 As inscrições terão os valores descritos no item 1.4. 

3.3 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscritos da corrida em função de necessidades / 

disponibilidades técnicas, sem prévio aviso. 

3.4 O "atleta" deverá optar pela categoria que deseja se inscrever, entre atleta amador e 

iniciante/caminhada, levando em consideração sua aptidão física e nível de frequência no 

esporte. 

3.5 Procedimento para a inscrição: 

3.5.1 Acessar o site www.ticketsports.com.br e preencher os formulários de inscrições por 

completo, e efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos 

e aceitar os termos de responsabilidade da corrida virtual. 

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

disponibilidade. 

 

 

As camisetas obedecem às seguintes medidas: 

 

BABY LOOK M = 40cm de comprimento X 58cm de altura 

TAMANHO P = 44cm de comprimento X 62cm de altura 

TAMANHO M = 48cm de comprimento X 65cm de altura 

TAMANHO G = 50cm de comprimento X 70cm de altura 

TAMANHO GG = 54cm de comprimento X 72cm de altura 

TAMANHO XG = 58cm de comprimento X 77cm de altura 

(Os tamanhos podem sofrer alterações de 7% tanto para menor quanto para maior). 

3.4.2 Não haverá reembolso de nenhum valor referente as inscrições realizadas, por 

nenhum motivo. 

3.4.3 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para 

terceiros. 

3.5 Não serão feitas inscrições diretamente no endereço da H2O Studio. 

 

4. COMPROVAÇÃO 

 



4.1 Corra até 8 treinos de 1 a 45 minutos entre os dias 04 e 28 de julho e comprove por 

meio de aplicativo de corrida; ou relógio GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e 

distância da corrida virtual. 

4.2 Acesse o seu cadastro no Ticket Agora após completar os percursos e acesse seus 

pedidos. 

4.3 Para validar, clique na descrição “Enviar tempo”, anexe a imagem do seu tempo e 

distância registrados. 

4.4 Todo comprovante passará por análise. Caso as regras não sejam seguidas, o mesmo 

será reprovado. Caso o comprovante seja reprovado, você poderá reenviar uma nova 

análise: 

4.5 Após validação e comprovação de sua corrida virtual, seus quilômetros serão somados 

e passarão a compor o ranking geral e de grupo. 

O comprovante deve seguir as regras abaixo para ser aceito: 

• Imagem legível; 

• Distância percorrida igual ou inferior à quarenta e cinco minutos totais; 

• O comprovante ser da modalidade escolhida no ato da inscrição (corrida de rua, corrida 

estacionária, esteira). 

4.6 Os comprovantes deverão ser enviados no mesmo dia em quem ocorreu a sessão de 

corrida virtual, não sendo aceito em hipótese alguma, comprovação retroativa de dias 

diferentes (dia do envio diferente do dia em que foi realizada a sessão). 

4.6.1 Caso o "atleta" não envie sua corrida no dia correspondente, essa sessão passa a ser 

não válida para a contagem de quilometragem. 

4.6.2 Não serão aceitos envios de prints de corridas após 23:59 do dia 28 de julho de 2022.  

4.6.3 Não serão aceitos envios de prints por quaisquer outros canais de comunicação que 

não sejam do app oficial da disputa (Ticket Sports). 

 

5. ENTREGA DE KIT 

 

5.1 O Kit somente será reservado para você mediante a comprovação de pagamento da 

inscrição feita pela Ticket Sports. 

5.2 Os kits serão entregues no dia 04 de julho das 10h às 20h na Avenida Lins de 

Vasconcelos, 1913, Vila Mariana, São Paulo. 

5.3 O realizador da corrida se reserva no direito de disponibilizar no momento da inscrição 

tamanhos variados de camisetas enquanto houver disponibilidades no estoque. 

5.4 Nenhum kit, por qualquer motivo que seja, será enviado via correio após a data de 

entrega informada. Em caso de não retirada, enviar mensagem para o Whatsapp 11-

43715130 para agendamento de novo dia e horário para retirada. 

5.5 Não será autorizado a troca de nenhum item do kit, inclusive a camiseta. 

 

6. RANKING 

 

6.1 Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo de sua corrida 

virtual registrado pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular tanto em ranking geral 

quanto em grupo de acordo com o acúmulo de quilometragem dos participantes da equipe 

correspondente. 

6.2 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de outros grupos. 

6.3 O ranking além de classificação geral será dividido por sexo. 

 



7. PREMIAÇÃO 

 

7.1 Para todos os atletas inscritos e que comprovem sua(s) corrida(s), haverá entrega  da 

medalha de participação mediante a comprovação da corrida virtual no app Ticket Agora. 

7.2 O atleta que não comprovar seu tempo da corrida virtual no site Ticket Agora não 

receberá a medalha de participação. A entrega da medalha será feita no endereço da H2O 

Studio na celebração de encerramento no dia 30 de julho de 2022 em horário que será 

comunicado à todos os participantes. Em caso de não comparecimento, a medalha ficará à 

disposição para ser retirada a partir de 01 de agosto de 2022 até 15 de dezembro de 2022 

em horário comercial ou aos sábados das 09h às 12h. 

7.3 A equipe que tiver acumulado maior quilometragem entre os dias 05 de julho de 2022 e 

28 de julho de 2022 (até 23:59) receberá um único troféu de campeã da competição. 

7.4 Haverá premiação com troféu de ranking individual dividido por sexo, sendo: 

 

1°, 2° e 3° lugar - Categoria Iniciantes e Caminhada 

1°, 2° e 3° lugar - Categoria Professores 

1°, 2° e 3° lugar - Categoria Atleta Amador  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de desistência 

do atleta. 

8.2 Casos omissos neste regulamento, serão resolvidos exclusivamente pela equipe 

organizacional da corrida virtual. 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 


