ALEGRA VIRTUAL RUN
REGULAMENTO OFICIAL DO EVENTO

1 – INFORMAÇÕES GERAL
Evento: Alegra Virtual Run.
Será realizado a prova no período de: 03 de setembro à 08 de novembro de
2020.
Data de apuração dos resultados: até 13 de novembro de 2020.
Local: percurso a ser escolhido pelo atleta. Podendo ser feito em sua cidade.
2 – IDEALIZAÇÃO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, COLABORADORES E
INCENTIVADORES
Tem como idealizador, realizador e organização: MLF Eventos, através do seu
diretor Marcos Renatto Reis.
Principal colaborador: Alegra Food Trailer, através do seu proprietário Alex.
Incentivadores: Emais Produções, Home Coworking, CRG Esportes, Clínica Mãos
e Pés e Fundo Social de Solidariedade.
3 – PRINCIPAIS OBJETIVOS
Estimular e incentivar a prática esportiva de indivíduos de toda a faixa etária,
além de socializar e entreter à todos, proporcionando saúde física e mental aos
participantes.
4 – MODALIDADES

4.1 – Participativas e competitivas:
Corridas adultas: com percursos de 5.000 e 10.000 metros.
4.2 – Participativas:
Caminhada: com percurso de 3.000 metros;
Corrida Kids: percursos de 50 a 300 metros. (Item 13)
5 – RENDA LÍQUIDA DO EVENTO
Toda a renda líquida do evento será destinada a uma entidade escolhida pelo
idealizador, ou a mesma será utilizada para compras de mantimentos de cestas
básicas que serão destinadas a entidades ou famílias necessitadas da cidade.
6 – INFORMAÇÕES PERTINENTES AO EVENTO
Serão disponibilizados pela organização através das suas redes sociais,
Instagram e Facebook: MLF Eventos (@mlfeventos) e no Evento criado no
Facebook.
7 – INSCRIÇÕES
Serão realizadas somente pelo site: www.incentivoesporte.com.br e estarão
abertas até o dia 20 de outubro de 2020 ou até preenchermos as 200 vagas
disponíveis (entre corridas, caminhada e corrida kids).
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos e
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento.
Valores oficiais das Inscrições: R$29,90.
promocionais conforme tabela abaixo:

Serão

disponibilizados

lotes

Tabelas Promocionais de inscrições

Descrição

Corrida adulta
Corrida para atletas acima de 60
anos de idade

1º lote (03 de
setembro à 10
de outubro)

2º lote (11 à
25 de
outubro)

3º e último
lote (26 de
outubro à 08
de novembro
ou até atingir
o limite
técnico)

R$ 19,90

R$ 24,90

R$ 29,90

R$ 14,95

Caminhada
Corrida kids

R$ 14,95
R$ 14,95

Para a distância de 5.000 metros, poderão participar adolescentes à partir de
14 anos e a retirada do kit deverá ser feita pelo responsável legal juntamente
com o termo de responsabilidade.
Na distância de 10.000 metros, poderão participar apenas atletas maiores de 16
anos. Os atletas que não respeitarem este item (exemplo, menores de 16 anos
participando de corrida de 10km) serão desclassificados da prova.
A idade mínima para inscrição na caminhada é de 10 anos e a retirada do kit
deverá ser feita pelo responsável legal juntamente com o termo de
responsabilidade.
A inscrição no evento é pessoal e intransferível, não podendo ser substituída
por outra, em qualquer situação.
A organização não se responsabiliza por quaisquer ocorrências envolvendo
pessoas não inscritas oficialmente no evento.
No ato da inscrição cada participante deverá ler o regulamento e o termo de
responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de conhecimento dos
mesmos.
Não haverá devolução do valor de inscrição ao atleta que fez a sua inscrição e
que por algum motivo não venha a participar do evento.
8 - KIT DE PARTICIPAÇÃO SERÁ COMPOSTO POR
•
Número de peito impresso, alusivo ao evento;
•
Certificado digital de conclusão, enviado via email, após validação de
todos os resultados;
•
Medalha de participação alusiva ao evento aos que concluírem os
percursos devidamente inscritos;
•
Kit extras, composto por sacolinha alusiva ao evento e possíveis itens
disponibilizados por colaboradores;
•
10% de desconto em voucher a ser utilizado em todo o site
https://www.crgesporte.com.br/ ;
•
10% de desconto em voucher a ser utilizado na Clínica Mãos e Pés.
9 – RETIRADA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO
Deverá ser retirado com apresentação do comprovante de pagamento ou
confirmação do site da Incentivo Esporte e DOAÇÃO DE 2 LITROS DE LEITE

que serão direcionados ao Fundo Social de Solidariedade que destinará a
entidades carentes de Marília. Os atletas poderão optar pelo pagamento de
“taxinha” de R$5,00, para que a mesma seja utilizada para compras futuras
pela organização de leites, alimentos ou produtos de qualquer espécie,
atendendo as necessidades das entidades.
As datas, horários e local de retirada seguirão o seguinte cronograma:
24 de outubro de 2020 (sábado) – Atletas residentes em Marília.
Horário: Das 09 às 13h.
Local: Armazém Marília, Avenida Santo Antônio, número 3615, Marília/SP.
Os Kits poderão ser entregues em outro local, com aviso prévio da organização
aos atletas.
Para atletas não residentes em Marília, os kits serão enviados via
Correios, valor custeado pelo atleta inscrito, após a divulgação final
dos resultados. Favor enviar no email: marcosrr8@hotmail.com a
solicitação de envio do kit.
10 – CATEGORIAS
As corridas de 5.000 e 10.000 metros serão realizadas nas seguintes
categorias:
*** A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e
classificação por faixas etária será de anos completos até 31/12/2020.
CORRIDA 5km
Masculino
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Feminino

de 14 à 24 anos
de 25 à 29 anos
de 30 à 34 anos
de 35 à 39 anos
de 40 à 44 anos
de 45 à 49 anos
de 50 à 54 anos
de 55 à 59 anos
60 anos acima

F
F
F
F
F
F
F
F
F

de 14 à 24 anos
de 25 à 29 anos
de 30 à 34 anos
de 35 à 39 anos
de 40 à 44 anos
de 45 à 49 anos
de 50 à 54 anos
de 55 à 59 anos
60 anos acima

CORRIDA 10km
Masculino
M
M

de 16 à 24 anos
de 25 à 29 anos

Feminino
F
F

de 16 à 24 anos
de 25 à 29 anos

M
M
M
M
M
M
M

de 30 à 34 anos
de 35 à 39 anos
de 40 à 44 anos
de 45 à 49 anos
de 50 à 54 anos
de 55 à 59 anos
60 anos acima

F
F
F
F
F
F
F

de 30 à 34 anos
de 35 à 39 anos
de 40 à 44 anos
de 45 à 49 anos
de 50 à 54 anos
de 55 à 59 anos
60 anos acima

11 – MONITORAMENTO E CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO E VALIDAÇÃO
DO SEU TEMPO
O atleta deve fazer seu monitoramento através de um app de celular como:
Strava, Runkeeper, Polar e/ou Garmin (estes 2 últimos devem estar
sincronizados a uma conta gratuita do Strava).
Após a realização do seu percurso e monitoramento, o atleta deverá enviar o
link da atividade do aplicativo, via email para cadastro@incentivoesporte.com.br
e via WhatsApp para o número 14 99639.6622. Neste envio deve constar o
nome completo do atleta, número de inscrição e o evento realizado, no caso
Alegra Virtual Run.
O mesmo passará por uma avaliação técnica da organização que dará o
resultado como validado ou não ao atleta, para posteriormente divulgação final
de classificação.
A corrida monitorada deve ser contínua e ininterrupta para validação, já que
com estes aplicativos, saberemos qual o tempo real de sua atividade:
Para os resultados não validados, o atleta poderá dentro do mesmo período de
realização do evento enviar nova participação.
Após validado um resultado o atleta não poderá enviar novo resultado para a
mesma inscrição.
12 – PREMIAÇÕES
Após a apuração de todos os resultados, determinaremos uma classificação
geral. Lembramos que a corrida deve ser contínua e ser interrupção (pausa no
app).
Os resultados finais serão informados pelo site www.incentivoesporte.com.br ao
prazo de 5 dias úteis após o término do evento e também através das redes
sociais da organização.
Em nenhuma hipótese haverá dupla premiação.

12.1 – Corrida 5.000 metros
Os 3 primeiros colocados nas categorias geral, masculino e feminino receberão
troféus.
O campeão (1º colocado) nas categorias por faixa etária, masculino e feminino
receberá troféu.
12.2 – Corrida 10.000 metros
Os 3 primeiros colocados nas categorias geral, masculino e feminino receberão
troféus.
O campeão (1º colocado) nas categorias por faixa etária, masculino e feminino
receberá troféu.
Os atletas não residentes de Marília que fizerem jus às premiações, receberão
através de envio da organização via Correios, com valor custeado pelo atleta
inscrito, juntamente com seu kit de participação (item 8).
12.3 – Caminhada 3.000 metros
Caráter participativo e não competitivo. Todos os participantes (devidamente
inscritos) que concluírem o percurso receberão medalha de participação. Não
haverá premiações em troféus.
12.4 – Corrida kids (Item 13)
Caráter participativo e não competitivo. Todos as crianças (devidamente
inscritas) que concluírem o percurso receberão medalha de participação. Não
haverá premiações em troféus.
12.5 – Maiores equipes
As 3 maiores equipes com maior número de inscritos receberão troféus.
Obs.: Não haverá premiação em dinheiro em hipótese alguma.
13 – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS CORRIDA KIDS
Será realizada de acordo com as idades e distâncias, com monitoramento via
App, igualmente os adultos.
Poderão se inscrever crianças de 03 a 13 anos completados até 31/12/2020.
Faixas etárias e distâncias aproximadas:
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O responsável pelo atleta mirim assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos e pela participação do atletinha no evento e também ao
monitoramento da atividade e envio a organização.
Pais e responsáveis oriente as suas crianças quanto ao caráter participativo da
“provinha”. Não criem expectativas competitivas para que eles tenham uma
experiência não tão proveitosa.
A inscrição do atletinha na prova é de forma pessoal e intransferível, não
havendo possibilidade de transferência desta inscrição para outro criança.
Os kits dos “atletinhas” seguirão o cronograma conforme item 9.
14 – INFORMAÇÕES GERAL DO EVENTO
A cada participante será fornecido um número que é de uso NÂO
OBRIGATÓRIO DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEU PERCURSO, o mesmo será
oferecido para que seja guardado com recordação.
Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
na inscrição e também aos dados da realização da atividade (corrida ou
caminhada). Caso haja fraude, o resultado não será validado e o atleta será
informado. Caso persista o atleta será desclassificado do evento.
Toda irregularidade ou atitude anti-esportiva cometida pelo atleta será passível
de desclassificação.
Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente este Regulamento, participando por livre e
espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde.
Todos os PARTICIPANTES deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica
para participação no evento.
Todos os participantes do evento, atletas, organizadores e público em geral,
cedem todos os direitos de utilização de sua imagem/som para a organização e
seus patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou
publicitários relativos ao evento, sem acarretar nenhum ônus aos
organizadores.

15 – TERMO DE RESPONSABILIDADE A TODOS OS ATLETAS
Eu,........... “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito
uso de minhas faculdades.
Declaro para os devidos fins de direito que estou em plenas condições físicas e
psicológicas de participar deste evento e estou ciente que não existe nenhuma
recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas, isentando
seus organizadores, colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER
RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que
porventura venha a sofrer, advindos da minha participação neste evento.
Declaro, ainda, que cedo todos os direitos de utilização de sua imagem/som
para a realizadores e organização do evento e seus patrocinadores e apoiadores
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à prova, sem
acarretar nenhum ônus aos mesmos.
16 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização:
Diretor de prova: Marcos Renatto Reis
e-mail: marcosrr8@hotmail.com

