
 

 

Regulamento: 

A RUN CUP é uma disputa entre atletas de corrida no Brasil. A competição será disputada ao 

longo de 5 SEMANAS com início da contagem no dia 03 de agosto e término no dia de 06 de 

setembro de 2020. 

Poderão participar atletas praticantes de corrida devidamente inscritos na competição, 

seguindo rigorosamente as regras impostas neste regulamento. 

 

Artigo 1: Todos os atletas participantes da RUN CUP deverão escolher um nível de participação, 

sendo eles: 

NÍVEL I – Feminino ou Masculino de treinos de corridas de até 6km (variação de + 100 metros). 

NÍVEL II – Feminino ou Masculino de treinos de corridas de até 15km (variação de + 100 metros). 

NÍVEL III – Feminino ou Masculino de treinos de corridas livres. 

Artigo 2: A inscrição dos atletas deverá ser feita exclusivamente pelo site 

www.pizziraniesportes.com.br/runcup onde todos os dados e informações fornecidas pelos 

atletas é de sua responsabilidade, cabendo aos organizadores anularem a inscrição caso seja 

detectado algum tipo de fraude ou violação deste regulamento, sendo que não haverá 

devolução dos valores de inscrição e/ou taxas administrativas do site. 

Artigo 3: Ao realizar sua inscrição o atleta poderá optar pela compra em separado da camiseta 

da RUN CUP nos modelos camiseta ou camiseta manga longa. Os tamanhos de camisetas 

disponíveis são: Baby Look M e Unissex P – M – G – GG – XG – XXG. (manga normal e longa)  

A organização GARANTE a entrega do tamanho de camiseta escolhido pelo atleta. 

 

Artigo 4: Os atletas devidamente inscritos que terminarem nas 10 primeiras posições de cada 

nível e gênero serão premiados com itens exclusivos da RUN CUP. 

Colocação Feminino Masculino 

1º Lugar Corta Vento Corta Vento 

2º Lugar Shorts e Top Bermuda de Passeio e Viseira 

3º Lugar Shorts e Viseira Bermuda de Passeio 

4º Lugar Super Bolsa Super Bolsa 

5º Lugar Camiseta Manga Longa Camiseta Manga Longa 

6º Lugar Camiseta Manga Curta Camiseta Manga Curta 

7º Lugar Camiseta Regata Camiseta Regata 

8º Lugar Canelito de Compreensão Canelito de Compreensão 

9º Lugar Toalha Run Cup Toalha Run Cup 

10º Lugar Sacochila Run Cup Sacochila Run Cup 
 

* Os itens podem sofrer alterações por decisão da organização sem que haja decréscimo do 

valor ou qualidade dos itens divulgados no regulamento, preservando a qualidade e respeito aos 

atletas inscritos no desafio. 

 



 

 

Artigo 5: Prazos e valores para as inscrições serão: 

Inscrição Período KIT RUN 
CUP 

Camiseta  Manga 
Longa 

Site oficial: 
www.pizziraniesportes.com.br 

13 de julho até 02 
de agosto 

Medalha 

R$ 45,00 

Adicional 
R$ 35,00 

Adicional 
R$ 55,00 

 O custo do frete será calculado no momento da inscrição ou o atleta poderá retirar com 

agendamento prévio em Rio Claro sem custo adicional. 

 

Artigo 6: Da forma de disputa e pontuação: 

 Todas as atividades deverão ser registradas pelo APP STRAVA. Ao realizar a inscrição o 

atleta deverá informar seu nome de usuário na ficha de cadastro e adicionar PIZZIRANI 

ESPORTES como amigo no APP. 

 Para a pontuação serão computados os treinos realizados na semana compreendendo 

a segunda-feira até domingo as 20:00. Treinos realizados entre domingo as 20:00 até segunda 

03:00 não serão adicionados. 

Semanas de disputa: 

1ª Semana Primeira Fase 03 a 09 de Agosto 

2ª Semana Oitavas de Final 10 a 16 de Agosto 

3ª Semana Quartas de Final 17 a 23 de Agosto 

4ª Semana Semifinais 24 a 30 de Agosto 

5ª Semana 3ª e 4ª Lugar e Final 31 a 06 de Setembro 

 

 Após escolher seu nível o atleta compromete-se a respeitar os limites de cada nível, 

sendo que para o Nível I o limite de quilometragem será de 6,1km e para o Nível II de 15,1km, 

treinos com um volume maior serão DESCARTADOS. Para o nível III não haverá limite de 

quilômetros. 

 Cada atleta poderá realizar até 7 treinos na semana, sendo que caso haja dois treinos 

no mesmo dia será considerado o de maior valor em relação a quilometragem. 

Tabela de Pontuação: 

Km Rodados Número de treinos % da Frequência Ganho de Elevação 

Valor x 3 pontos Valor x 2 pontos Valor x 0,25 Valor x 0,75 

 

 A classificação dos atletas a partir do quinto colocado até o décimo colocado será 

definida pela seguinte regra, excluindo os atletas classificados para a próxima fase: 

  

5ª Lugar Melhor pontuação nas quartas de final 

6ª Lugar Segunda melhor pontuação nas quartas de final 

7ª Lugar Terceira melhor pontuação nas quartas de final 

8ª Lugar Quarta melhor pontuação nas quartas de final 

9ª Lugar Melhor pontuação nas oitavas de final 

10ª Lugar Segunda melhor pontuação nas oitavas de final 



 

 

O torneio poderá ser iniciado em data futura caso não seja atingido o número mínimo 

de participantes para formação dos grupos que é de 3 atletas por grupo. Persistindo a escassez 

de atletas determinadas categorias ou gêneros poderão ser realocados ou cancelados nesta 

edição. 

 A tabela de classificação dos atletas e o chaveamento, poderá ser consultada no site: 

www.pizziraniesportes.com.br/runcup o mesmo será atualizado semanalmente após o registro 

dos treinos dos atletas participantes. O resultado final será divulgado em até 1 semana após o 

término da disputa para revisão de todos os treinos. 

Artigo 7: Durante a realização da RUN CUP as atividades, custos, despesas e demais itens 

necessários para completar a disputa são de inteira responsabilidade dos atletas, sendo os 

organizadores isentos de quaisquer custos ou danos causados pelos atletas durante a disputa. 

O atleta declara estar com boa saúde apto a participar do evento e praticar atividades físicas 

regularmente. Recomendamos avaliação física periódica dos atletas.  

Artigo 8: As disputas serão realizadas à distância, não tendo dia, horário ou local especifico para 

a realização das atividades, podendo ser realizada por pessoas de ambos os sexos devidamente 

inscritas no evento, respeitando a semana de cada fase da disputa. 

Nosso objetivo é que você pratique esporte constantemente! 

Artigo 9: Ao participar da RUN CUP o atleta cede gentilmente os direitos de utilização de imagem 

pelos organizadores (PIZZIRANI ESPORTES) e patrocinadores, renunciando qualquer renda pela 

divulgação através de sites, revistas, televisão ou jornais, assim como promoções na internet ou 

qualquer mídia. 

Artigo 10: Não haverá reembolso por parte da organização sob qualquer valor de inscrição e em 

hipótese alguma haverá devolução dos valores referentes a inscrição. Os prêmios e medalhas 

serão entregues ao final da disputa em até 30 dias. 

Artigo 11: A organização do evento poderá suspender ou prorrogar os prazos de inscrição a 

qualquer momento por questões técnicas, sendo a decisão dos organizadores soberana. 

Artigo 12: Os registros realizados no APP STRAVA são de responsabilidade do participante que 

eu caso de suspeita ou comprovação de fraude será automaticamente desclassificado, sendo 

que os valores de inscrição não serão devolvidos. 

Demais casos que não constem neste regulamento serão solucionados pelos organizadores. 

 

Organização 
PIZZIRANI ESPORTES 
CNPJ: 32.576.417/0001-93 


