RUN THE WORLD – CIRCUITO VIRTUAL - 6 etapas
O RUN THE WORLD – CIRCUITO VIRTUAL tem objetivo de motivar os atletas a manterem uma atividade física regular com
o objetivo de fomentar a qualidade de vida e saúde, acima do caráter competitivo, além disso o circuito também busca
trazer fôlego a diferentes áreas do mercado esportivo prejudicadas pelas ocorrências do COVID-19 e para cada atleta
inscrito doará materiais de higiene e alimentos para lares de crianças e idosos em situação de risco.
O circuito virtual acontece nas modalidades: CORRIDA ou ATIVIDADE FÍSICA com mínimo de 500 calorias, na modalidade
CORRIDA há as opções de distâncias de 3KM, 5KM e 10KM, é uma realização do da Elite Eventos.
O(a) atleta poderá efetuar a atividade no ambiente que escolher realizá-la de acordo com a modalidade escolhida
correndo em sua casa, esteira ou ao ar livre (praticando a atividade individualmente tomando os cuidados necessários e
levando em consideração a legislação local para prática de atividade), ou realizando atividade física (funcional, bike indoor
ou outra atividade) que contabilize um gasto calórico de ao menos 500 calorias.
O dia e horário de largada de cada uma das etapas fica a critério do atleta enfatizando apenas que ele deverá enviar
posteriormente informações do horário de início da atividade e de finalização da mesma, duração e outros dados e deverá
COMPLETAR AS 6 ETAPAS ATÉ DIA 30 DE MAIO DE 2020.
MODALIDADE/FAIXAS ETÁRIAS:
Os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria, como as descritas a seguir:
CORRIDA 10KM:
- Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65/69 – 70+
- Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+
CORRIDA 5KM:
- Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65/69 – 70+
- Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+
CORRIDA 3KM
- Masculino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65/69 – 70+
- Feminino: 16/24 – 25/29 – 30/34 – 35/39 – 40/44 – 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65+
ATIVIDADE 500 CALORIAS
- Masculino
- Feminino
Para efeito das faixas etárias, valerá a idade em 31/12/2020.
PASSO A PASSO PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CADA ETAPA E DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DO
CIRCUITO:
1) INSCREVA-SE NA MODALIDADE ESCOLHIDA corrida ou atividade (500cal) pelo site www.eliteeventos.com ou
www.ticketagora.com.br
2) CORRA OU REALIZE A ATIVIDADE DA ETAPA salve a atividade em seu relógio (garmin, polar ou similar) ou no
aplicativo de atividades que utiliza.

3) ENVIE O LINK DA ATIVIDADE ou foto do visor da esteira com horário de início e término e uma foto sua ao fim da
atividade para RESULTADOS@ELITEEVENTOS.COM ou whatsapp 41 99878-2366 indicando no assunto a ETAPA REALIZADA,
SEU NOME E MODALIDADE.
4) AGUARDE A VALIDAÇÃO DO RESULTADO por e-mail após análise do resultado da atividade enviada equiparado com seu
histórico de atividades seu resultado será validado e você receberá o certificado da etapa.
5) A CADA ETAPA REPITA O PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO e conclua o circuito na última etapa você receberá o certificado
de conclusão do circuito.
6) KIT E PREMIAÇÃO
Após concluir o circuito você receberá seu kit em casa ou ele estará disponível para retirada de acordo com a opção
selecionada na inscrição.
7)PRAZO DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO POR ETAPA
Os comprovantes de atividade deverão ser enviados até dia 30 de maio de 2020 às 23h59, não serão aceitos resultados
posteriores, não serão aceitas duplicidade de resultados por etapa.
CRONOMETRAGEM:
A classificação da prova será realizada a partir dos resultados enviados pelos atletas.
O atleta é responsável por publicar seu resultado no link disponibilizado pela organizadora até dia 02 de junho de 2020.
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.
Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo participante será passível de desclassificação.
Os resultados da PROVA serão publicados no site www.eliteeventos.com em até 48 horas após o prazo final para realizar as
6 etapas.
PREMIAÇÃO (TROFÉUS / MEDALHAS):
Premia-se com:
- Medalha de Participação Especial Etapa 1 Nova York para todos os atletas que concluírem a etapa;
- Medalha de Participação Especial Etapa 2 Rio de Janeiro para todos os atletas que concluírem a etapa;
- Medalha de Participação Especial Etapa 3 Londrespara todos os atletas que concluírem a etapa;
- Medalha de Participação Especial Etapa 4 Tóquio para todos os atletas que concluírem a etapa;
- Medalha de Participação Especial Etapa 5 Cairo para todos os atletas que concluírem a etapa;
- Medalha de Participação Especial Etapa 6 Sydney para todos os atletas que concluírem a etapa;
- Troféu de Participação Especial para todos os atletas que concluírem as 6 etapas cumprindo todo o circuito;
Não haverá premiação geral ou por faixa etária porém os resultados serão divulgados de forma que os atletas poderão
consultar sua colocação e desempenho.
KIT ATLETA / VALORES:
O atleta poderá optar por 2 (duas) formas de inscrição que contemplam as 6 (SEIS) ETAPAS do Circuito Virtual.
OPÇÃO 1 - KIT PARTICIPAÇÃO
Inclui:
- Voucher de R$20 em provas da ELITE EVENTOS de 2020.
- Voucher de R$20 na NO2 SUPLEMENTOS*
- Voucher de R$20 na CICLICO ESPORTES*

- Voucher de R$20 na AMATERASU SAÚDE E BEM ESTAR*
- Medalha de Participação Especial Etapa 1 Nova York (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 2 Rio de Janeiro (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 3 Londres (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 4 Tóquio (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 5 Cairo (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 6 Sydney (Pós-prova).
- Troféu Run The World concluindo todas as etapas (Pós-prova).
LOTE PROMOCIONAL: do dia 21/04 até o dia 28/04: R$ 120,00 + taxa.
LOTE 1 - do dia 29/04 até o dia 10/05: R$ 130,00 + taxa.
*Consulte as regras de utilização do voucher em cada estabelecimento.
OPÇÃO 2 - KIT COMPLETO
Inclui:
- Camiseta Manga Curta (100% Poliamida).
- Máscara em Tecido.
- Voucher de R$20 em provas da ELITE EVENTOS de 2020.
- Voucher de R$20 na NO2 SUPLEMENTOS*
- Voucher de R$20 na CICLICO ESPORTES*
- Voucher de R$20 na AMATERASU SAÚDE E BEM ESTAR*
- Medalha de Participação Especial Etapa 1 Nova York (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 2 Rio de Janeiro (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 3 Londres (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 4 Tóquio (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 5 Cairo (Pós-prova).
- Medalha de Participação Especial Etapa 6 Sydney (Pós-prova).
- Troféu Run The World concluindo todas as etapas (Pós-prova).
LOTE PROMOCIONAL: do dia 21/04 até o dia 28/04: R$ 140,00 + taxa.
LOTE 1 - do dia 29/04 até o dia 10/05: R$ 150,00 + taxa.
*Consulte as regras de utilização do voucher em cada estabelecimento.

INSCRIÇÕES:
- INSCRIÇÕES: de 21 de Abril até 10 de Maio de 2020 ou até atingir o número limite de atletas.
As inscrições somente serão realizadas pela Internet através dos sites www.eliteeventos.com e www.ticketagora.com.br,
não havendo outros postos de inscrição.
A organização poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos, ou ainda, adicionar ou limitar o número de
inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais sem prévio aviso.
- Desconto Especial para atletas com mais de 60 anos, solicitar voucher pelo COMUNICACAO@ELITEEVENTOS.COM.
- Desconto Especial para atletas PNE, solicitar voucher pelo COMUNICACAO@ELITEEVENTOS.COM.
ASSESSORIAS / GRUPOS / EQUIPES

- Desconto Especial por atleta para assessorias, grupos, equipes acima de 10 atletas.
- PARA REALIZAR INSCRIÇÕES POR EQUIPES ENTRAR EM CONTATO PELO CONTATO@ELITEEVENTOS.COM OU
COMUNICACAO@ELITEEVENTOS.COM E SOLICITAR O VOUCHER EXCLUSIVO PARA INSCRIÇÃO DIRETA NO SITE INDIVIDUALO
POR ATLETA COM DESCONTO DE R$ 10/participante sob o lote vigente.
ENTREGA DO KIT ATLETA:
O atleta poderá optar pelas seguintes modalidades de entrega ou retirada do kit:
1) Entrega por CORREIOS PARA TODO O BRASIL no valor fixo de R$25.
2) Entrega por MOTOBOY para CURITIBA no valor fixo de R$15.
3) Entrega por MOTOBOY para GRANDE CURITIBA no valor fixo de R$20.
4) Retirada seguindo os protocolos de segurança e higiene na NO2 Suplementos Av. Mal. Floriano Peixoto, 10299
- Boqueirão, Curitiba - PR, 81730-000.
A entrega do kit atleta será LIBERADA e enviada APÓS a comprovação do resultado do atleta nas 6 (SEIS) etapas
do circuito.
IMPORTANTE
A organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados cadastrais e eventuais erros de apuração
resultantes destes.
Poderá a organização ofertar opção de escolha de tamanho das camisetas promocionais, oferecidas como forma de
cortesia, e brinde com cotas limitadas de quantidades sem a obrigatoriedade de disponibilidade de estoque por tamanho
no ato do envio do Kit.
ESTRUTURA:
Por se tratar de uma corrida virtual, a organizadora não irá disponibilizar estrutura física para os participantes, bem como
para qualquer tipo de emergência, não haverá serviço de ambulância ou staff físico.
REGULAMENTO:
A inscrição do atleta na prova implica na sua aceitação a este regulamento e no seu total entendimento, devendo qualquer
dúvida ser esclarecida junto à organização.
A organização recomenda que seja lido este regulamento por completo.
a. O uso do número de peito é opcional e após a inscrição será disponibilizado o arquivo com o número de peito para o(a)
atleta imprimir e afixar durante a corrida..
b. Todos os atletas deverão concluir a modalidade nos respectivos tempos de corte: 3km - trinta minutos, 5km – sessenta
minutos e 10km – noventa minutos, para a modalidade de atividade com gasto calórico mínimo de 500 calorias será
adotado o tempo de até 90 minutos.
c. Conforme a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para atletas participarem de
corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos para a modalidade de 10km e de 14 (quatorze) anos para a modalidade de 5km.
d. O participante assume a responsabilidade por sua participação na prova, assegurando estar treinado e saudável para
prática de atividade física. 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.
e. O atleta inscrito autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra gravação contendo imagens de sua
participação na PROVA para finalidades legítimas.
f. O participante deverá enviar o material comprobatório das 6 (SEIS) etapas invariavelmente até dia 30 de maio de 2020.
Será aceito apenas um resultado por etapa.

INFORMAÇÕES GERAIS:
a. As inscrições deverão ser feitas nos locais indicados e seguindo as datas.
b. Todos os atletas deverão seguir as normas e datas impostas pela organização.
c. A classificação do atleta será definida conforme sua colocação e será publicada no site da organização do evento na
modalidade CORRIDA, na modalidade ATIVIDADE 500CAL será listado os participantes sem colocação.
d. O atleta que efetuar a inscrição e não comprovar a corrida das etapas ou não cumprir os requisitos deste regulamento,
não terá o reembolso do valor da inscrição.
e. Devolução do dinheiro ou repasse de inscrição para outra prova ou para outro atleta, somente até 7 (sete) dias após a
realização inscrição.
f. A participação nas provas está aberta a atletas de ambos os sexos.
g. Não havendo uma categoria específica, infantil ou júnior, a idade mínima para participação será de 14 anos.
h. O resultado oficial será divulgado no site www.eliteeventos.com em até 48 horas do término do circuito (30 de maio de
2020).
i. Qualquer atitude antidesportiva desclassificará o atleta da prova.
j. A organização da prova se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, a documentação do atleta para fins de
comprovação da idade do mesmo.
k. A organização é soberana e decidirá sobre os casos omissos deste regulamento e recursos que advirem, os quais deverão
ser apresentados formalmente por escrito, até 20 minutos após a divulgação do resultado.
l. Por este instrumento, o atleta cede todos os direitos de utilização de minha imagem (inclusive direitos de arena),
renunciando ao recebimento de quaisquer rendas que vierem a ser auferidas com materiais de divulgação, campanhas,
informações, transmissão de tv, clipes, reapresentações, materiais jornalísticos, promoções comerciais, licenciamentos e
fotos, a qualquer tempo, local ou meio e mídia atualmente disponíveis ou que venham a ser implementadas no mercado
para este e outros eventos, ou nas ações acima descritas realizadas pela organização e/ou seus parceiros comerciais.
m. Por meio do presente regulamento a organização se reserva no direito de alterar a data do evento mediante
necessidade de cancelamento ou reagendamento pelos órgãos competentes, externos à organização, devido a catástrofes
naturais ou pandemias que bloqueiem a realização do evento na data estabelecida nesse instrumento. No caso de
reagendamento por razões alheias a organização não será efetuado reembolso das inscrições e sim a manutenção da do
crédito para o atleta(a).
n. O participante assume a responsabilidade por sua participação na prova, assegurando estar treinado e saudável para
prática de atividade física. 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.

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO:
Elite Eventos Esportivos
Dúvidas ou informações técnicas poderão ser esclarecidas com a organização técnica através dos contatos abaixo:
Site: www.eliteeventos.com
E-mail: contato@eliteeventos.com

