
REGULAMENTO DA 2ª CORRIDA VIRTUAL SOLIDÁRIA - VOADORES DO ASFALTO

SOBRE O CORRIDA:

A corrida virtual nasceu no ano de 2020, a partir da iniciativa do Grupo de Corrida Voadores do 
Asfalto, com o intuito de fazermos uma ação solidaria praticando aquilo que amamos (correr) e 
incentivando a todos a prática do mesmo e com isso ajudar o próximo.

A corrida é realizada em setembro, Setembro Amarelo dedicado à prevenção do suicídio. (Trata-se de 
uma campanha, que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, 
bem como evitar o seu acontecimento.) e nós do Grupo Voadores do Asfalto decidimos realizar este 
evento para valorizar a vida, que principalmente neste momento de pandemia tivemos muitas perdas 
não só pelo covid-19 mas também pelo aumento das famílias em vulnerabilidade e até mesmo por 
suicídios. 
A Corrida Virtual Solidária - Voadores do Asfalto tem o objetivo de proporcionar que pessoas possam 
unir a satisfação de praticar exercício físico junto ao ato de ajudar o próximo, sendo livre a participação
de todo e qualquer cidadão a partir de 18 anos de idade.

COMO FUNCIONA:

O participante se habilita a percorrer a distância proposta sem cunho de competição. Sem requisitos 
técnicos para participar. Livre de modalidades de corrida podendo ser rua, pista, esteira, cross country, 
trail run etc.

O participante poderá escolher no ato da inscrição as distâncias de 7, 15 ou 21 km, para a modalidade 
de corrida ou 3 km para a modalidade de caminhada.

O evento acontecerá no dia 19 de setembro de 2021.

Sendo um evento virtual o local para cumprimento das distâncias será a critério do participante. Sempre



lembrando de respeitar as normas sobre a saúde.

A atividade de cada participante será monitorada pela organização por qualquer aplicativo com gps que 
marque tempo e distância.

Após a validação do pagamento da inscrição o atleta receberá por e-mail ou mensagem via whatsapp a 
confirmação de inscrição da corrida.

Todos farão parte do grupo whatsapp “corrida virtual solidaria” grupo relacionado a atividades físicas 
com dicas de treinos e mensagens motivacionais.

Cada participante terá que completar o percurso de 3, 7, 15 ou 21 km em apenas uma única atividade 
registrada, assim não valendo distâncias somadas.

A atividade de corrida desse dia deverá ter a identificação no título como
 2ª CORRIDA VIRTUAL SOLIDARIA - VOADORES DO ASFALTO  e a distância escolhida pelo 
participante.

A atividade deverá ser salva na modalidade “Corrida” a fim de comprovação da distância proposta para
as distâncias 7, 15 e 21 km e “Caminhada” para a distância de 3k.

Ao término da corrida os participantes deverão enviar os comprovantes de distância percorrida à 
organização do evento pelo número de Whatsapp  73 99976-7406  (com assunto 2ª Corrida virtual 
Solidaria, Nome completo e CPF).
O prazo final de envio dos resultados é até o dia 20/10/2021 às 23h59min.
O ranking será por km (3, 7,15 e 21)/(masculino e feminino). Brindes para os Três primeiros colocados 
de cada modalidade.

KIT ATLETA

O kit atleta é composto por uma camisa de participação em poliamida, filtro UV e dispersão de suor 
personalizada com logo do evento e apoiadores, medalha , certificado digital, máscara própria para 
corrida.

LOGÍSTICA

Após a comprovação da distância, o kit (conforme inscrição) serão enviadas via correios/transportadora
e/ou por terceiros autorizados pelo participante, para residentes de outras cidades. A escolha e a 
modalidade de envio do kit assim como valor do frete serão por conta do PARTICIPANTE e deverá ser 
depositado previamente para postagem.

Obs.: a modalidade do frete será a de melhor custo beneficio.

Para os residentes em Teixeira de Freitas/Ba, estes poderão retirar o kit em mãos na portaria do Estádio 
Municipal no dia do evento. Estaremos no local a partir das 5h30min. O atleta pode ir retirar seu kit e já
iniciar sua corrida, estaremos no local até as 10h30min teremos protocolo de distanciamento assim 
evitando aglomerações de pessoas.

As informações de conta para depósito do valor do frete será disponibilizada através de contato direto 



com o participante.

Em caso do não pagamento do frete conforme regra acima, o kit premiação não será enviado, sendo 
suspenso o envio em caso de ausência de comunicação por um prazo de 15 dias após o término do 
evento. Após o despacho do kit, será de inteira responsabilidade dos correios/transportadora/terceiros 
autorizados a entrega no endereço postado, dispensando a organização deste evento à substituição dos 
objetos em caso de danos ou extravios.

Em caso da falta de conclusão do desafio, o mesmo não terá direito a premiação de conquista e também
não receberá o certificado digital.

Os dados preenchidos no formulário de inscrição serão utilizados para envio do kit premiação e o 
número de telefone deverá ser de Whatsapp. A falta ou o erro de informações por parte do participante 
poderá comprometer a participação do mesmo no evento ou até o envio do kit.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em caso de solicitação de estorno da inscrição por parte do participante no período de até 7 dias a 
contar da data de pagamento o valor da devolução será integral, até 15 dias a contar da data do 
pagamento, o valor será de 50% da inscrição, até 30 dias a contar da data de pagamento, o valor será de
25% do valor da inscrição, após os 30 dias não haverá devolução de inscrição, podendo ser, esse 
crédito negociável para outros eventos dessa organização.

O participante que agir de forma desrespeitosa, que agrida ou ofenda a moral de outro no grupo, terá 
sua participação cancelada ao evento e o mesmo não terá direito a restituição da inscrição.

As imagens disponibilizadas pelos participantes no grupo poderão ser utilizadas nas redes sociais ou 
site com autorização previamente acordada por meio da confirmação da inscrição e disposto desse 
regulamento.

As cores da camisa será amarela em virtude do setembro amarelo (correndo pela vida).

OBSERVAÇÕES

Os dados preenchidos no formulário de inscrição serão utilizados para envio do kit premiação, a falta 
ou o erro de informação por parte do participante não garantirá o envio do kit ou troca do mesmo.

Sugerimos consultar avaliação e autorização médica antes de iniciar qualquer atividade física.

Informamos que todas as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção dos riscos de contagio 
em período de Pandemia Corona vírus sejam obedecidas a fim de manter a integridade física de todos 
os participantes assim como de outras pessoas.

Não pratique atividades coletivas
Evite aglomerações
Em casos necessários utilize máscaras e álcool gel 70
Evite locais com restrições de acessos determinadas por órgãos públicos

At.te: Edilene Rego e Eric Gomes.


