DESAFIO VIRTUAL VAICORRENDO 2020
REGULAMENTO

A prova pedestre que compõe Desafio Virtual VaiCorrendo.com 2020, consiste no
evento onde os atletas podem correr onde e quando quiser entre os dias
23/05/2020 e 30/06/2020, através de inscrição regularmente efetivada. É uma
realização do VaiCorrendo.com com organização da 016Sports.

1. PROVA
1.1 O Desafio Virtual VaiCorrendo.com 2020 será realizado no formato “Corrida
Virtual”, onde o atleta pode correr onde e quando quiser a partir de 23/05/2020 até
o dia 30/06/2020.
1.2 A corrida e/ou caminhada serão disputadas nas distâncias de 5 km, 10 km, 21
km e 42 km, podendo ser percorridos por pessoas de ambos os sexos,
devidamente inscritas através da plataforma 016Sports.
1.3 As inscrições para participar do Desafio Virtual VaiCorrendo.com 2020
obedecerão aos seguintes valores e prazos descritos no item 3.2. Atente-se para o
último dia de inscrição.

2. REGRAS GERAIS DO EVENTO

2.1 Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelas
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 do Desafio Virtual VaiCorrendo.com 2020,
assumindo quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua
participação.

2.2 A Organização do evento recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes.
2.3 Ao participar deste evento, 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, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo.
2.4 Não haverá reembolso por parte da organização bem como de eventuais
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a
equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de
qual for o motivo.
2.5 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de
saúde, 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 o Desafio Virtual VaiCorrendo.com 2020 serão realizadas
no site www.016sports.com.br. Haverá link com hotsite no site
www.vaicorrendo.com.
3.2 As inscrições terão os valores e prazos abaixo:
•

KIT PROMOCIONAL MEDAL E MÁSCARA DE PROTEÇÃO
(48H DE DURAÇÃO, DE 23/05 ÀS 12H ATÉ 25/05 ÀS 12H ou até esgotar o
limite de 30 inscrições)
Composto por medalha personalizada de metal, máscara de proteção em
TNT personalizada, Ranking Online e Certificado Online: R$ 44,90

•

KIT PROMOCIONAL MEDAL
(48H DE DURAÇÃO, DE 23/05 ÀS 12H ATÉ 25/05 ÀS 12H sem limite de
inscrição)
Composto por medalha personalizada de metal, Ranking Online e
Certificado Online: R$ 34,90

•

KIT MEDAL E MÁSCARA
(DO DIA 25/05 ATÉ O DIA 23/06 ou até esgotar o limite de 30 inscrições)
Composto por medalha personalizada de metal, máscara de proteção em
TNT personalizada, Ranking Online e Certificado Online: R$ 49,90

•

KIT MEDAL
(DO DIA 25/05 ATÉ O DIA 23/06 ou até esgotar)
Composto por medalha personalizada de metal, Ranking Online e
Certificado Online: R$ 39,90

3.3 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou
ainda adicionar ou limitar o número de inscritos do evento em função de
necessidades/disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.
3.4 Procedimento para a inscrição
3.4.1 Acessar o site www.016sports.com.br, preencher os formulários de inscrições
por completo e efetivar o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo
cliente, respeitando os prazos e aceitar os termos de responsabilidade do evento.
3.5 Não haverá reembolso de nenhum valor referente às inscrições realizadas, por
nenhum motivo.
3.6 As inscrições são pessoais e intransferíveis, não sendo possível revenda para
terceiros. Cada inscrição remete à participação de uma prova a ser escolhida pelo
corredor (5 km, 10 km, 21 km e 42 km). Para a realização de duas ou mais, haverá
necessidade de novas inscrições, sendo estas inseridas no Ranking Online e
recebimento de outro kit e outro Certificado Online.
3.7 A medalha terá espaço para que o corredor preencha sua distância percorrida
e seu tempo efetivado. Indicamos a inscrição usando caneta para retroprojetor. Já
o Certificado Online estará disponível para download no site da 016Sports após a
confirmação do tempo registrado no Ranking Online.
4. Comprovação da corrida
4.1 Assim que efetivada a inscrição, o atleta poderá correr a quilometragem
escolhida até o dia 30/06 e comprovar por meio de aplicativo de corrida, relógio
GPS ou foto de painel de esteira contendo o tempo e distância da prova, e enviar
para o e-mail: contato@016sports.com.br e/ou WhatsApp: (16) 9.9177-9295

impreterivelmente até o dia 30/06. Resultados enviados posteriormente não serão
computados.
4.2 Todas as corridas serão analisadas e, em caso de suspeita fraude, a
organização poderá pedir solicitação de explicações para o atleta.
4.2.1 Em caso de confirmação de fraude, o atleta não receberá a medalha, não
terá seu nome inserido no Ranking Online e no Certificado Online, e não haverá
devolução do valor da inscrição.
5. Envio do kit
5.1 O Kit somente será enviado para o atleta inscrito mediante a comprovação de
pagamento da inscrição e da corrida realizada, conforme item 4.
5.2 O envio é através dos Correios, com o frete por conta do atleta. O valor é
calculado automaticamente no ato da inscrição, de acordo com a cidade do atleta,
e pago quando da realização da inscrição.
5.3 Atletas moradores de Franca-SP poderão fazer a inscrição presencialmente na
MG Sports (Avenida Presidente Vargas, 700) e retirar o kit no mesmo local, sem
custo de frete, após a comprovação da corrida. O kit com valor promocional
referido no item 3.2 tem a mesma validade de data e horário para a inscrição
presencial desde que seja feito dentro do horário comercial.
6. Ranking
6.1 Os atletas serão classificados de acordo com o tempo e a distância enviadas,
conforme item 4.1. A classificação é online, sendo atualizada a cada tempo
enviado.
6.2 Em caso de confirmação de fraude, o atleta não receberá a medalha nem terá
seu nome no ranking.

7. Considerações finais
7.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor da inscrição em caso de
desistência do atleta.
7.2 Casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela
equipe organizacional do evento.

DESAFIE-SE! CORRA COM PROTEÇÃO!

A ORGANIZAÇÃO
016SPORTS

