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1 - A PROVA
1.1– A prova Desafio da independência tem como objetivo de orientar a população
sobre a importância do esporte e exercício físico na vida das pessoas, promovendo o
bem-estar de modo integral e inclusão social, com o cuidado com a saúde, praticando
Corrida Patinação e Mountain Bike em Modo Virtual.

Deste EVENTO fazem parte:

a. A prova na distância de 40km e 80km de corrida e caminhada, 150km de
Patinação e 300km Mountain Bike denominada 1 Desafio da Independencia em
Modo Virtual.
1.2 – Por se tratar de Desafio Virtual o atleta poderá correr patinar ou andar de Bike em
qualquer lugar e horário, de acordo com a sua disponibilidade respeitando o período de
realização do evento, sendo à partir de 28 de Agosto à 30 de Setembro de 2020.

2 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E CATEGORIAS

A prova será realizada nas distâncias de 40km e 80km, 150km e 300km.

2.1 - PARTICIPAÇÃO DE MENORES. Se o atleta for menor de 18 anos será
necessária a autorização por escrito dos pais ou responsáveis.
2.2 - A participação do ATLETA no EVENTO é individual e intransferível, ou seja,
não poderá revezar a participação com outro atleta.

2.3 - O ATLETA, ao proceder com a inscrição, declara expressamente estar em
condições adequadas de saúde para participar do EVENTO, assim como dispõe de
capacidade atlética, e que treinou adequadamente para o EVENTO.

3 - REGRAS GERAIS DO EVENTO
3.1 - Ao participar deste EVENTO, o ATLETA também expressamente cede todos
os direitos de utilização de sua imagem e áudio, renunciando ao recebimento de
qualquer renda que eventualmente vier a ser auferida com relação à difusão de sua
imagem em veículos de comunicação, televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/
ou divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia, em qualquer tempo, inclusive
posteriormente ao EVENTO.
3.2 - A ORGANIZAÇÃO recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os ATLETAS.
3.3 -

ORGANIZAÇÃO

3.3.1 – Os atletas deverão Fazer as modalidades de escolha preferencialmente ao ar livre
e sem aglomerações, mantendo uma distância segura e com os devidos cuidados
indicado pela OMS Organização Mundial da Saúde para evitar a disseminação do vírus
COVID-19.
3.3.2 - Tratando-se de evento público, a ORGANIZAÇÃO do EVENTO, bem como
seus PATROCINADORES, APOIADORES E REALIZADORES, não se
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo ATLETA inscrito no EVENTO,
a terceiros ou outros participantes, sob qualquer pretexto.
3.3.3- Qualquer dúvida sobre os resultados deverá ser encaminhada para o e-mail
cadastro@corridavirtual.com.br, que será respondido em até 48h uteis.
3.3.4 - O ATLETA que em qualquer momento deixe de atender as regras descritas
neste REGULAMENTO, ou por omissão, deixe de comunicar (com registro por escrito
e devidamente recebido pelos ORGANIZADORES) a ORGANIZAÇÃO acerca de
qualquer impedimento de sua parte, poderá, a qualquer tempo, ser desclassificado.
3.3.5 - A ORGANIZAÇÃO se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste
regulamento sem prévio aviso, conforme as necessidades do EVENTO informando
estas alterações através dos meios de comunicação do evento (Grupos de Whatsapp,
Facebook, Site do Evento entre outros).
3.4 – SEGURANÇA
3.5.1 – Devido ao evento estar sendo realizada em momento de PANDEMIA
devido ao vírus COVID-19, os atletas deverão manter todos os protocolos de
segurança e cuidados indicados pela OMS – Organização Mundial da Saúde (ex: uso de
máscara, distância social, lavar as mãos com agua e sabão frequentemente, cobrir a boca
com o braço ao tossir ou espirrar, entre outros)

3.5 - INSCRIÇÃO
3.6.1 - Ao se inscrever no EVENTO o ATLETA o faz de forma pessoal e
intransferível, não havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro
ATLETA, bem como reembolso de qualquer valor gasto em função da realização da
inscrição.
3.6.2 - Ao se inscrever no EVENTO, o ATLETA disponibiliza seus dados e autoriza
os ORGANIZADORES, PATROCINADORES, APOIADORES, REALIZADORES E
PARCEIROS para que a qualquer tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico
ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo
de correspondência, inclusive, se o caso, disponibilizando para terceiros.

4- REGRAS GERAIS DO DESAFIO
4.1 - Não tem obrigatoriedade do uso de NÚMERO DE PEITO.
4.2 - O Atleta deverá utilizar de aplicativo de corrida de sua preferência instalado em
equipamento próprio, sendo ele em plataforma para celular ou relógio. Ao término de
TODAS AS ETAPAS da corrida, patinação ou Mountain Bike, o Atleta deverá enviar
FOTOS (Foto do Aplicativo) dos Quilômetros percorridos, que deverão ser enviadas
EXCLUSIVAMENTE ao e-mail cadastro@incentivoesporte.com.br, junto com suas
informações pessoais de identificação como Nome, CPF(ou Num de inscrição) e
Distância.
4.3 - O DASAFIO DO EVENTO deverá ser cumprido no máximo até o dia
30/09/2002, na menor quantidade possível de etapas que será o critério de classificação.
4.4 -

É proibido o auxílio de terceiros.

5 - CERTIFICADO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO, CAMISETAS E
NUMERO DE PEITO.
5.1 -

Ao se inscrever no evento o ATLETA está ativando sua participação.

5.2 - O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO do evento será disponibilizado no
site das inscrições incentivoesporte.com.br para download em PDF, e estará disponível
após todas as validações do evento.
5.3 A camiseta do KIT, medalha e número de peito deverá será retirada
EXCLUSIVAMENTE no espaço Fisico da loja Angar Sports endereço Rua 8 n 935
entre a 19 e 17 cidade de Guaira SP. Salvo quando acordado com a organização outra
forma, inclusive grupos de assessoria.
6-INSCRIÇÕES VALORES E PRAZOS
6.1 •
•

No ato da inscrição, o ATLETA deverá indicar a categoria:
Corrida ou Caminhada 40KM;
Corrida 80KM;

•
•

Patinação 150KM;
MTB 300KM;

6.2 – Todas as inscrições terão o mesmo valor. R$ 40,00 + doação de 5Kg de Arroz no
momento da retirada do Kit.
6.3 - As inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de setembro pelo site
www.incentivoesporte.com.br, ou até encerrarem automaticamente no limite técnico de
350 atletas. (Na soma de todas as modalidades).
6.4 -

Não serão aceitas inscrições ou pagamentos após a data prevista.

6.5 - A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos
ou ainda adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de
necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.
7 – CLASSIFICAÇÃO (RANKING)
7.1 - A classificação dos ATLETAS nas provas de CORRIDA será definida
conforme o término das metas de acordo com cada modalidade (40km e 80km, 150km
ou 300km)
7.2 - Para a apuração do resultado e da classificação geral nas categorias, será
considerado a menor quantidade de etapas que o atleta levou para cumprir o desafio,
seguido como critério de desempate o menor tempo somado entre todas as etapas.

8 – PREMIAÇÃO
8.1 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO E MEDALHA.
8.2 - Todos os participantes do desafio receberão CERTIFICADO E MEDALHAS
DE PARTICIPAÇÃO, que estarão disponível no pós prova.
9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério, incluir algum tipo de
BONIFICAÇÃO ou participação especial.
9.2
A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do
EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente.
9.3
As dúvidas ou omissões deste REGULAMENTO serão dirimidas pela
Comissão ORGANIZADORA e/ou pelos ORGANIZADORES / REALIZADORES de
forma soberana, não cabendo recurso contra estas decisões.

