
REGULAMENTO PROVAS 2020 
 
Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização 
ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior. 
 
1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 
1.1. O 1º Corre em Casa, corrida virtual da Corre Brasil, compreende um movimento esportivo com 
objetivo de unir os corredores e estimular a continuidade da prática esportiva, independente do 
ambiente e sem caráter competitivo. 
 
1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da Corre Brasil Marketing Esportivo. 
 
2. AS PROVAS 
 
2.1. A Corrida Virtual terá as modalidades de participação de 3km, 5km e 10km e serão realizadas no 
dia 05 de abril de 2020 às 8h, na sua casa.  
 
2.2. Confirma a programação: 

• Dia: 05 de abril de 2020; 

• Horário aquecimento (Live pelo Instagram da Corre Brasil) às 7:45h; 

• Horário de largada (Live pelo Instagram da Corre Brasil) às 8h; 

• Local: Na sua casa; 

• Tipo de percurso: provavelmente em círculos, mas você pode escolher. Só tome cuidado 
com móveis, tapetes e degraus; 

• Tipo de terreno: Calçada, quintal, piso, carpet, variado; 

• Hidratação: convoque sua família para servir aquela água gelada pelo menos duas vezes 
durante a prova; 

• Tempo de duração: você precisa realizar o percurso escolhido utilizando relógio GPS ou 
aplicativo de corrida e publicar seu resultado até às 11h no dia 05 de abril de 2020; 

• Você irá receber por e-mail um link para publicar seu resultado. E por fim, irá receber seu 
certificado digital da prova! 

Nós recomendamos que você cumpra o percurso na sua casa e não vá para nenhum lugar. O 1º 
Corra em Casa, corrida virtual, só irá funcionar se todos entrarem no clima.  
 
2.3. O evento não proíbe o uso de equipamentos como esteira, mas sugere o não uso da mesma. 
Caso opte em cumprir a quilometragem na esteira e deverá enviar uma foto do tempo comprovado 
na mesma.  
 
2.4. A idade mínima é de 14 anos completos até 31/12/2020 para percursos menores e 18 anos para 
10km. 
  
3. INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis de 31 de março de 2020 a 04 de abril de 2020 
pelo endereço eletrônico www.correbrasil.com.br. 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

http://www.correbrasil.com.br/


5.1. A prova não possui caráter competitivo e irá disponibilizar um ranking de resultados de cada 
modalidade e também por sexo. A listagem de classificação dos participantes irá levar em conta o 
tempo enviado pelo próprio atleta comprovado por foto do relógio ou print da tela do celular.  
 
5.2. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 
sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo e assume total responsabilidade por 
sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE" parte integrante deste 
regulamento.  
 
5.3. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 
inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será desclassificado da prova 
e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou documental.  
5.3.1. O atleta é responsável por publicar seu resultado no link disponibilizado pela organizadora até 
às 11h do dia 05 de abril de 2020. 
 
5.4. Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não irá disponibilizar qualquer estrutura para 
os participantes, bem como para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou 
atendimento.  
 
5.5. O participante assume toda a responsabilidade pela sua participação na prova, devendo estar 
treinado e gozando de boa saúde. O participante, independente da categoria da qual participa, isenta 
de toda e qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os Organizadores, Patrocinadores 
e/ou Apoiadores da PROVA, de quaisquer responsabilidades que possam existir. 
 
5.6. Ao participar deste evento, o participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou 
outra gravação contendo imagens de sua participação na PROVA para finalidades legítimas. 
 
5.7. A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 
 
5.8. Os participantes deverão manter-se exclusivamente em casa durante a realização da PROVA. 
 
5.9. Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo participante será passível de 
desclassificação. 
 
5.10. Os resultados da PROVA serão publicados no site www.correbrasil.com.br em até 24 horas após 
o término do evento. 
 
5.11. A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 
 
5.12. A empresa Idealizadora, Realizadora e Organizadora da PROVA é a N4 Eventos Esportivos e Feiras 
Ltda. 
 
5.13. Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a Organização Técnica através do 
e-mail atendimento@correbrasil.com.br 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
Eu, “identificada no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO 
para os devidos fins de direito que:  
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual com distância de 3km, 5km e 10km.  



2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não 
existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas.  
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências 
pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a N4 
Eventos  
Esportivos e Feiras Ltda (Corre Brasil Marketing Esportivo), seus organizadores, colaboradores e 
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais 
ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA.  
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da PROVA.  
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 
regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da prova.  
6. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do 
evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus 
para a Corre Brasil Marketing Esportivo, organizadores, mídia e patrocinadores.  
7. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que vier a 
ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA.  
 
 


