
 

CORRIDA VIRTUAL FACISA EM MOVIMENTO 

..::REGULAMENTO::.. 

1. SOBRE O EVENTO 
1.1 A Corrida Virtual FACISA em Movimento será regida por este 
regulamento, e poderá ser realizada em qualquer lugar do Brasil até a data de 
07 de junho de 2020, com a participação de pessoas de ambos os sexos, 
maiores de 18 anos, devidamente inscritas. 

 O que é uma corrida virtual? 
o Não é um tipo de videogame ou simulador. Você tem que correr 

realmente, esforçar-se e suar a camisa. A diferença é que você 
faz a inscrição e corre onde preferir, sem local e horário 
predeterminados, observando as datas de início de 
encerramento da corrida, portanto, não há pórtico de largada, 
chegada, staffs, postos de água e outras características das 
corridas tradicionais. Nas corridas virtuais você pode correr na 
rua, em parques, esteira ou até mesmo quintal/jardim de casa. 

o A conclusão da corrida se dá completando a distância 
selecionada no ato de inscrição. 

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas através do site: www.apcrono.com.br, 
tendo o seu início às 20hs (vinte horas) do dia 14/05/2020 e encerramento no 
dia 28/05/2020. Não haverá limite de vagas, porém não serão aceitas inscrições 
adicionais após o término do período previsto.  

2.2. As inscrições são gratuitas e o evento não dispõe de kit atleta. 

2.3. No momento de preenchimento do formulário de inscrição, o 
participante deve escolher qual modalidade de distância pretende realizar o 
evento (3km, 5km).  



2.4. Só é permitida a inscrição em apenas uma das modalidades acima, 
sendo estas únicas, pessoais e intransferíveis, não podendo reverter para 
terceiros após o final das inscrições. 

 

3. REALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO 
3.1. Após o deferimento da inscrição, o participante deverá realizar a sua 
atividade entre os dias 01 e 07 de junho de 2020, em um percurso equivalente 
à distância escolhida no momento da inscrição (3 Km ou 5 Km). A atividade 
deverá ser realizada continuamente (SEM PAUSAS) fazendo uso de um 
aplicativo de GPS de sua preferência, desde que o mesmo exiba um resultado 
com as seguintes informações: Tempo, Distância e Gráfico do Trajeto. 
Recomendamos o aplicativo Strava, porém, fica a critério do participante 
utilizar outros que desejar, como: Garmim, Polar, RunKeeper, Endomondo, 
Runtastic, Nike Run Club, Runner e outros. 
3.2. O participante deve realizar a sua atividade preferencialmente no 
ambiente de sua casa e sozinho, caso opte fazer a atividade em ambiente 
externo, deve realizá-la também sozinho mantendo as recomendações de 
distanciamento social e obedecendo as orientações das autoridades da saúde, 
inclusive a utilização de máscara, devido à atual situação de pandemia pelo 
novo coronavírus, de modo a não colocar em risco a sua saúde e de outras 
pessoas. Dessa forma, deve ser mantida uma distância de pelo menos 10 
metros de outras pessoas ao realizar o exercício ao ar livre, de acordo com as 
orientações dos órgãos públicos. O descumprimento dessas condições 
acarretará a eliminação do participante desse evento. 
3.3. Após a realização da corrida, o participante deve comprovar a sua 
participação no evento, enviando um print da tela da sua atividade registrada 
no aplicativo, em que estejam visíveis as informações necessárias contidas no 
item 3.1 deste regulamento, para o site: www.apcrono.com.br em seção 
reservada no mesmo link onde foi realizada a inscrição.  
3.4. O participante deve enviar uma foto do tipo selfie, durante ou ao 
término da corrida, para o site: www.apcrono.com.br em seção reservada no 
mesmo link onde foi realizada a inscrição. 
3.5. Todos os resultados serão analisados e em caso de suspeita de fraude, o 
participante poderá reenviar para nova análise. E caso alguma fraude venha a 
ser confirmada (ex.: uma terceira pessoa correr no lugar de um inscrito) o 
participante em questão será desclassificado. 

 

4. RANKING E PREMIAÇÃO 

4.1. Não haverá premiação em dinheiro ou troféus. Contudo, após a devida 
comprovação da realização da atividade por parte do participante, cada um 



receberá via e-mail ou WhatsApp um certificado de conclusão e medalha virtual 
por participação na Corrida Virtual FACISA em Movimento. 

4.2. Os participantes serão classificados de acordo o tempo registrado para 
execução da atividade, mediante o envio do print, foto do tempo registrado 
pelo GPS, foto do painel de esteira ou aplicativo de corrida, considerada, ainda, 
para fins dessa classificação, a distância percorrida (3km, 5km). 

4.3. As classificações serão divulgadas no dia 11/06/2020, contendo uma 
classificação geral por modalidade, por sexo masculino e feminino, além de 
uma classificação de vínculo com a UFRN- FACISA ou público externo. 

4.4. Os primeiros 20 participantes, que concluírem o desafio e enviarem os 
dados da corrida, ganharão automaticamente vaga na corrida oficial e 
presencial da FACISA, que tem previsão para ocorrer no ano 2020, a depender 
das condições de autorização e liberação do distanciamento social devido à 
Pandemia do novo coronavírus. 

 

5. TERMO DE RESPONSABILIDADE E REGRAS GERAIS 
5.1. O participante que se inscrever para participar deste evento, assume 
total responsabilidade pelas informações fornecidas no ato da inscrição, bem 
como, declara gozar de boa saúde e estar apto(a) para praticar atividade física, 
também declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e as regras do 
evento. O participante também assume quaisquer outras despesas necessárias 
ou relacionadas à sua participação. 
5.2. Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão 
irrevogável à Organização e seus concessionários, todos os direitos de 
utilização de sua imagem, voz e semelhança, para finalidades legítimas e 
promocionais, em conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda, 
assim como, autoriza o possível envio de mensagens informativas através de e-
mails, cartas, torpedos SMS e por outros meios, para seus telefones e 
endereços cadastrados, renunciando ao recebimento de qualquer renda que 
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 
transmissão, para esta e próximas provas do mesmo evento e de eventos 
congêneres, declinando de qualquer compensação financeira relativa ao 
evento, sendo conhecedor de seu formato e execução. 
5.3. A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e 
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo 
participante inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou 
outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do 
autor. 
5.4. A organização do evento recomenda a todos os participantes, que seja 
realizada uma avaliação médica antes de praticar qualquer tipo de atividade 
física, inclusive antes de participar deste evento. 



5.5. O Organizador também poderá suspender o evento ou alterar o período 
de realização da atividade por questões de segurança pública, atos públicos, 
inclusive e em função de “Lockdown” que venha a ser decretado ou esteja em 
vigor durante o período do evento, vandalismo e/ou motivos de força maior, 
que possam prejudicar e/ou colocar em riscos a integridade física dos 
participantes ou de qualquer outra pessoa. 
5.6. Ao participar deste evento, o participante deve estar ciente que deve 
obedecer às normas, orientações/recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, dos Governos Estaduais e 
Municipais e dos demais órgãos públicos, quanto ao distanciamento social, 
isolamento, “Lockdown”, executando a prova isoladamente, preferencialmente 
em casa, ou em ambientes externos. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela 
Comissão Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos destas 
decisões. 

6.2. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organização, através 
do e-mail: contato@apcrono.com.br ou o WhatsApp: (84) 9 8113-2681. 

 

 

Organização  

Equipe FACISA em Movimento 


