
 
 

 

DESAFIO VIRTUAL RACE 

 

 

REGULAMENTO 

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES: 

 

 

1. O objetivo do desafio é o incentivo à prática esportiva e condicionamento físico; 

 

2. As inscrições serão feitas até o dia 16 de Junho via Whatsapp: 35999360958, 

Telefone da SMELCT: 353867-1173 ou através do e-mail icarohasef@gmail.com. 

 

3. O desafio não é uma competição, trata-se de uma alternativa para treinar e testar a 

evolução de uma atividade física comum no Município e, por conseguinte, estimular 

que outras pessoas se interessem pela mesma.  

 

4. O desafio consiste em percorrer (caminhando e/ou correndo) a distância escolhida 

no ato da inscrição de cada atleta. O percurso deve ser realizado em até 7 (sete) dias. 

 

5. O tempo é cronometrado pelo próprio corredor por meio de relógios GPS ou 

aplicativos de corridas, qualquer aplicativo; 

 

6. O desafio será dividido nas modalidades:  

6.1 Caminhada em 10km 

6.2 Corrida em 10km, 15km, 21km e 42km 

6.3 Deverá ser realizado individualmente respeitando a data limite de conclusão do 

desafio 

 

7. O desafio terá início às 00h do dia 21 de junho e término às 23h59 do dia 27 de 

Junho 

 



 
 

8. O atleta participante poderá realizar o percurso escolhido em qualquer horário ou 

lugar e deverá inserir seu MAPA de treinamento com quilometragem e enviar para a 

Comissão Organizadora quando atingir o percurso total escolhido no ato da 

inscrição; 

 

9. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo se exime de qualquer 

responsabilidade decorrente de danos a equipamentos de atletas ou algum tipo de 

lesão que por ventura ocorram a estes, sendo os participantes autossuficientes em 

suas atividades. Os participantes do evento cedem todos os direitos de utilização de 

sua imagem para divulgação mediante a um termo de cessão de imagem fornecido 

pelo setor; 

 

10. Caso haja mudança brusca nas condições climáticas o período do evento poderá ser 

prorrogado em consideração a integridade física de cada atleta; 

 

11. Haverá premiação na forma de medalhas que serão entregues no prédio da Estação 

Ferroviária de Ribeirão Vermelho, através de hora marcada, para não haver 

aglomeração. 

 

 

 

 

 

Ícaro Henrique de Andrade e Souza 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo 


