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REGULAMENTO OFICIAL 
 

BENEFÍCIOS ASSESSORIAS DE CORRIDA / GRUPOS 2018 
 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:  
 
Global Vita Sports / Associação Pro Correr 
 
EVENTOS:  
 
12 de Agosto | 22ª Corrida da Polícia Militar do Paraná Cel. Sarmento 
20 de Outubro | 17ª Amazing Runs Graciosa 
03 de Novembro | Amazing Runs Canastra 
01 de Dezembro | 1ª Corrida Noturna do Bope 
02 de Dezembro | 23ª Corrida do Tinguí 
 
1. BENEFÍCIOS: 
 
* Isenção da taxa de inscrição; 
* Desconto de 10% nas inscrições (sobre o lote vigente) – não cumulativo com 
outras promoções, benefícios, categorias exclusivas, ou Corrida Kids.  
* 1 Cortesia a cada 15 atletas inscritos; 
* Separação dos kits por assessoria/grupo, mediante prévia solicitação do 
responsável, por e-mail; (Para coleta na data e hora definida pela organização) 
* Disponibilidade para montagem de tenda 3m3m, exclusivo para 
assessorias/grupos com no mínimo 10 atletas inscritos; 
 
2. PREMIAÇÃO MAIORES ASSESSORIAS / GRUPOS: 
 
2.1 PREMIAÇÃO CORRIDAS DE RUA: 
 
1º Colocado: R$ 500 
2º Colocado: R$ 400 
3º Colocado: R$ 300 
4º Colocado: R$ 200 
5º Colocado: R$ 100 
 
2.2 PREMIAÇÃO CIRCUITO AMAZING RUNS: 
 
1º Colocado: R$ 800 
2º Colocado: R$ 500 
3º Colocado: R$ 200 
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2.3 CONDIÇÕES: 
 
Para concorrer a premiação dos maiores grupos e assessorias, recomendamos 
que a assessoria e/ou grupo interessado atenda as seguintes condições: 
 
* Aconselhamos que as inscrições sejam feitas por planilha em um único 
processo de compra; 
* Para fins de conferência, os atletas que optarem por se inscrever diretamente 
pela plataforma de inscrições, têm a responsabilidade integral de preencher 
corretamente o nome da sua assessoria/grupo, conforme orientado pelo 
representante da mesma.  

Exemplo: “Corredores AAA”, é diferente de “Corredores AAA Assessoria”. 
Atletas inscritos com nomenclatura diversa da usada como principal pela 

assessoria/grupo, não serão computados para fins de premiação como maior 
assessoria/grupo.  
* Só estarão participando da premiação, as assessorias/grupos que que 
inscreverem o mínimo de atletas exigidos, sendo: 
 
 Corrida de Rua: 30 atletas 
 Amazing Runs: 20 atletas 
 
2.4 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
2.4.1 O valor total da premiação para assessorias/grupos limita-se-se a 
R$1.500,00.  
Em caso de empate com o mesmo número de atletas, soma-se o valor monetário 
da posição classificada com o valor monetário da posição subsequente e divide-
se entre as duas ou mais equipes com o mesmo número de atletas inscritos. 
Nesse caso, se houver mais de cinco assessorias/grupos classificadas, se 
estinguem as posições subsequentes e a soma total do valor remanescente será 
dividida entre as assessorias/grupos empatadas. 
 
2.4.2 Para fins de contagem de atletas, não computam-se atletas inscritos para 
Corrida Kids 
 
3. PARA SOLICITAR O BENEFICIO: 
 
Para garantir os benefícios de assessorias e/ou grupos basta seguir o passo a passo 
abaixo: 
 

1)   Solicite a planilha padrão para assessorias/grupos via 
comunicao@globalvita.com.br ou pelo telefone 41 3057-4846; 

2)   Envie a planilha preenchida com os dados dos seus atletas para 
comunicação@globalvita.com.br; 
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3)   O nosso responsável financeiro irá responder com o preço e os dados para 
depósito; 

4)   Envie o comprovante de depósito/transferência para 
financeiro@globalvita.com.br; 

5)   Você receberá um e-mail de confirmação das suas inscrições; 
 
Pronto, você está devidamente inscrito e pronto para correr! 
 
3. OBSERVAÇÕES: 
 
É de responsabilidade da assessoria/grupo o preenchimento correto das 
informações na planilha padrão. Também é de sua responsabilidade, apresentar o 
termo de responsabilidade da prova para os seus atletas - a Global Vita Sports 
assume que os atletas inscritos por assessoria/grupo foram informados por seus 
representantes e estão de acordo com o termo de responsabilidade. 
 
Qualquer dúvida ou informação adicional, estamos a disposição pelo e-mail 
contato@globalvita.com.br ou telefone 41 3057-4846 
 
Atenciosamente, 
 
Equipe Global Vita Sports. 


