FAQ (Perguntas mais frequentes) - TICKET SPORTS
Inscrição de público geral está sendo divulgada através da TICKET SPORTS, somente com a
opção de inscrição EM GRUPO.
CASO HAJA ALGUM QUESTIONAMENTO, A OPÇÃO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL ESTÁ SENDO
VÁLIDA APENAS PARA INTEGRANTES DO MOVE (Clube de Benefícios da Centauro),
mediante código de desconto informado diretamente pela Centauro aos seus associados)
SITE DO EVENTO: https://www.centauro.com.br/sc/reveza

1. O que é a corrida CENTAURO REVEZA?
Centauro Reveza é a primeira Meia Maratona de Revezamento com 4 percursos
diferentes de 5km.
2. Quais cidades do Brasil receberão o Centauro Reveza?
São Paulo: 11/09 - Arena no Parque Ibirapuera
Rio de Janeiro: 09/10 - Arena no Aterro do Flamengo
Belo Horizonte: 04/12 - Arena na Praça Nova da Pampulha (Geralda Damata Pimentel)
Largadas às 07h00
3. Quem pode participar?
Centauro Reveza é uma corrida democrática, feita para pessoas que procuram um
formato inovador para correr com seus times. Onde cada integrante viverá uma
experiência única durante seu percurso. E, no final, se juntam para uma celebração
integradora e divertida.
4. Posso levar acompanhante família ou amigos para torcer por mim?
Claro! Acompanhantes, famílias e amigos estão convidados a participar de todas as
atividades da arena durante o evento! Muitas ativações, música e experiências!
5. Como vai funcionar a prova?
Serão 4 percursos diferentes, na distância de 5Km cada um e com a participação de
times em dupla, trio ou quatro amigos unidos pela diversão!
Modalidades: Quarteto, Dupla e Trio
Categorias: Feminino, Masculino e Misto
6. Como funciona o Revezamento em Dupla?
Cada atleta corre individualmente em 2 percursos diferentes, se revezando entre si.
Total de 10 Km por atleta.

7. Como funciona o Revezamento em Trio?
TRIO - Cada atleta corre 1 percurso individualmente e todos correm juntos o
percurso final. Total de 10 Km por atleta.
8. Como funciona o revezamento em Quarteto?
QUARTETO - Cada atleta corre individualmente 1 percurso de 5km.Total de 5km por
atleta.

9. Quais serão os percursos do CENTAURO REVEZA SÃO PAULO?
Percurso 1: República do Líbano (5.275m)
Saída da arena pelo portão 10 contornando o Obelisco, percorrendo a avenida
República do Líbano, com retorno para a arena e entrada pelo portão 1. Todo no
asfalto, este percurso tem uma altimetria mais suave!
Percurso 2: Rubem Berta (5.275m)
Saída da arena pelo portão 10, percorrendo as avenidas Pedro Álvares Cabral e
Rubem Berta, com retorno para a arena e entrada pelo portão 1. Todo no asfalto,
este percurso é para quem curte um pouco de altimetria!
Percurso 3: Trilha do Ibira (5.275m)
Saída da arena, contornando o Lago, percorrendo todo o trecho conhecido como
“volta da grade”, com looping na pista de cooper e chegada final na arena, este
percurso é para os amantes do verde! Trecho misto com terra batida, grama, asfalto
e pedriscos.
Percurso 4: Ponte Japonesa (5.275m)
Saída da arena, passando pelo Planetário, este percurso tem seu ponto alto na
travessia da famosa ponte metálica ou ponte japonesa. Percorre uma parte da trilha,
passa pela pista de cooper e finaliza na arena. Trecho misto com terra batida, grama,
asfalto e pedriscos.
10. Quais serão os percursos do CENTAURO REVEZA RIO DE JANEIRO?
PERCURSO 1 – MARINA DA GLÓRIA
Um passeio pelo Aterro do Flamengo. Totalmente asfalto. Retorno por uma pista arborizada,
para o atleta ganhar um gás extra. Ponto de retorno na tradicional Marina da Gloria,

paisagem emblemática do Rio
PERCURSO 2 – PRAIA DO FLAMENGO
Areia e asfalto, esse é para os mais corajosos! Percurso para os fortes, preparados para o
desafio de passar por terrenos diferentes e não deixar o tempo do time cair!

PERCURSO 3 - MONUMENTO AOS PRACINHAS
Totalmente asfalto, utilizando as duas pistas da Avenida Infante Dom Henrique. Percurso
rápido! Feito para o corredor que vai dar velocidade para o time.

PERCURSO 4 – PRAIA DE BOTAFOGO
Totalmente asfalto. Linda vista da enseada de Botafogo e o maior cartão postal, Pão de
Açúcar! O desafio é não perder o foco na missão com esse visual.
11. Quais serão os percursos do CENTAURO REVEZA BELO HORIZONTE?
Percurso 01 – Ladeira da Novara
Totalmente asfalto, com uma subida forte que representa bem a fama de Beagá, a cidade
das ladeiras.
Percurso 02 - Mineirão
Totalmente asfalto, com o visual do “Gigante da Pampulha”
Percurso 03 – Casa do Baile
Totalmente asfalto, um passeio pela Lagoa e por famosos projetos de Niemeyer: a Igreja da
Pampulha e a Casa do Baile
Percurso 04 – Marco Zero
Totalmente asfalto, às margens da Lagoa, um passeio pelo Museu Casa Kubitschek, o
Mirante Bandeirantes até chegar ao Marco Zero da Pampulha

12. Como será feita a troca dos atletas durante o revezamento?
No seu número de peito constará a identificação da área, situada na arena do
evento, em que você e sua equipe deverão permanecer para efetuarem as trocas
entre os percursos.

13. Onde faço minha inscrição?
São Paulo:
https://www.ticketsports.com.br/e/CENTAURO+REVEZA+-+S%c3%83O+PAULO-33976
Rio de Janeiro:
https://www.ticketsports.com.br/e/CENTAURO+REVEZA+-+RIO+DE+JANEIRO-34174
Belo Horizonte:
https://www.ticketsports.com.br/e/CENTAURO+REVEZA+-+BELO+HORIZONTE-34175

14. Como funciona o processo de inscrição?
As inscrições poderão ser feitas apenas em grupo, no site da Ticket Agora

15. Como inscrever meu grupo?
O capitão do time fica responsável pelo processo completo desde inscrição até
pagamento por todos integrantes do time.
1º.. Escolhe a modalidade (Quarteto, Trio ou Dupla)
2º. Escolhe a categoria (Feminino, Masculino ou Misto)
3º. Se inscreve (Insere seus dados e realiza a primeira inscrição)
4º. Adiciona novo Integrante (preenche dados completos do integrante)
5º. Inscreve o integrante
6º. Finaliza realizando o pagamento pelo grupo
16. Como me inscrevo individualmente, mas, para participar em grupo?
Não há a possibilidade de inscrição individual, apenas em grupo.
CASO HAJA ALGUM QUESTIONAMENTO, A OPÇÃO DE INSCRIÇÃO INDIDIVUAL ESTÁ
SENDO VÁLIDA APENAS PARA INTEGRANTES DO MOVE (Clube de Benefícios da
Centauro), mediante código de desconto informado diretamente pela Centauro aos
seus associados)

17. Posso me inscrever para correr sozinho?
Não, este é um evento de revezamento para unir amigos! Caso queira, podemos te
ajudar a encontrar um time! Preencha seus dados na área do site que te ajuda a dar
um Match!
SITE DO EVENTO: https://www.centauro.com.br/sc/reveza

18. Posso trocar de modalidade (Dupla, Trio, Quarteto)?
O atleta somente poderá solicitar uma troca de modalidade (Dupla, Trio ou quarteto)
dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos após a data de confirmação do
pagamento (o prazo contará da data da confirmação do pagamento à data da
solicitação e em até 30 (trinta) dias antes da data de realização do evento. Neste
caso, a inscrição será cancelada e deverá ser realizada nova inscrição, na nova
modalidade. Solicitações somente através do contato com a central de
atendimento.

19. Posso trocar de categoria (Feminino, Masculino, Misto)?
A troca de categoria será permitida somente até 30 (trinta dias) antes do evento.,
somente através do contato com a central de atendimento.
20. Até quando posso escolher o percurso que vou correr, no dia do evento?
Você deverá preencher o percurso do integrante, durante o processo de inscrição.
21. Posso alterar o percurso que eu escolhi no dia do evento?
Não, após escolhido o percurso não poderá ser alterado pelo atleta!
22. Como funcionará a entrega de kit?
São Paulo:
Data: 09 e 10 de setembro
Horário: 10h00 às 18h00
Local: Centauro Avenida Paulista
Endereço: Av. Paulista, 1227 - Bela Vista - São Paulo /SP
RIO e BH - Informações em breve

23. Somente o Capitão pode fazer a retirada de kit?
Os Kits de corrida da equipe deverão ser retirados por apenas um dos atletas
inscritos (Capitão ou integrantes),mediante apresentação do documento de
confirmação de inscrição, o respectivo recibo de pagamento e documento oficial com
foto.
Importante: O responsável pela retirada dos kits deverá retirar TODOS os kits da
equipe, sendo impossível a retirada incompleta.

24. Como faço a retirada de kit por terceiros, ou seja, para outras equipes?
Basta apresentar o Protocolo de inscrição, cópia do documento de identificação com
foto do participante e autorização do participante para o terceiro assinada.
Atenção: O responsável pela retirada dos kits deverá retirar TODOS os kits da equipe,
sendo impossível a retirada incompleta.
25. Haverá premiação para os primeiros colocados e categoriasm(masculino, feminino,
msito)?
Sim! As 3 (três) primeiras equipes colocadas de cada modalidade e categoria
(equipes de 2, 3 e 4 atletas, Masculino, Feminino e Misto), receberão troféu.
A premiação será efetuada no pódio do evento.
26. Qual é a idade mínima para participar da prova?
A idade mínima de participação, na CENTAURO REVEZA SÃO PAULO, é de 15 (quinze)
anos para equipe de 4 atletas, 16 (dezesseis) anos para equipe de 2 e 3 atletas.
- Atletas de 15 anos (completados até o dia do evento) devem
obrigatoriamente correr na última posição do revezamento de 4 atletas
- Atletas de 16 anos (completados até o dia do evento) devem
obrigatoriamente correr na primeira ou segunda posição do revezamento de
3 e 4 atletas.
Essas obrigatoriedades devem-se ao cumprimento das Regras Oficiais da
Confederação Brasileira de Atletismo, que determina a idade mínima e as
distâncias para atletas participarem de corridas de rua.
27. Não vamos mais poder participar, o que fazemos?
Você pode solicitar seu cancelamento em até 7 dias corridos a contar da compra de
sua inscrição respeitando um prazo mínimo de até 48h antes do evento. Para solicitar
seu cancelamento, entre em contato com a central de atendimento.

28. Fizemos inscrição na modalidade errada, como podemos trocar?
Não é possível alterar sua modalidade manualmente, você deve solicitar direto na
central de atendimento.
Atenção ao prazo permitido para troca de modalidade em São Paulo: até o dia 30/07.

29. O que é a inscrição PCD/PNE ?
É a inscrição para portadores de necessidade especiais, atletas PcDs pagam metade
do valor da inscrição do lote vigente. Esse é um incentivo dado pelo CENTAURO
REVEZA e os atletas devem enviar laudo médico, conforme indicado em nosso site no
momento da inscrição.
São Paulo:
A organização sugere a participação nos percursos 1 e 2 que são totalmente no asfalto. Os
demais, percursos têm grau de dificuldade maior com percursos passando em trilhas,
pedregulhos, raízes e ponte.
Rio de Janeiro:
A organização sugere a participação nos percursos 1, 3 ou 4 que são totalmente no asfalto.
O percurso 2 tem parte em areia.

Belo Horizonte:
A organização sugere a participação nos percursos 2, 3 ou 4 que são totalmente no asfalto.
O percurso 1 tem uma subida muito forte.

30. Como funciona a virada de lotes?
Os lotes mudam de acordo com a quantidade de vagas definidas para cada um deles
ou data limite. Não deixe para o último momento. As inscrições são limitadas!
Garanta sua vaga!
31. Quais são os itens que fazem parte do kit?
Camisa, Sacochila, Viseira e Medalha
A imagem do kit é meramente ilustrativa e foi atualizada recentemente após a
entrada adidas como patrocinador.
O kit atual possui camiseta amarela, para feminino e masculino:

KIT FEMININO:

KIT MASCULINO:

32. Quais são as formas de pagamento?
As inscrições podem ser pagas via boleto, cartão de crédito ou PIX. No cartão de
crédito é possível parcelar em até 3 vezes.
33. Depois de emitido, em quantos dias o meu boleto vence?
O boleto vence depois de 2 dias e pode demorar até 5 dias úteis para compensar no
sistema. Quando a sua inscrição tiver sido aprovada no sistema, você receberá um
e-mail de confirmação. Caso seu boleto esteja vencido, basta realizar uma nova
inscrição, pois o nosso sistema não faz emissão de 2ª via de boleto.

