
 

 

 

 

 

 

Regulamento: 

A  é uma disputa entre equipes, grupos, academias ou assessorias de corrida 

no Brasil. A competição será disputada ao longo de 60 DIAS com início da contagem no dia 18 

de MAIO e término no dia de 16 de JULHO de 2020. 

Poderão participar atletas praticantes de corrida e caminhada devidamente inscritos na 

competição, seguindo rigorosamente as regras impostas neste regulamento. 

 

Artigo 1: Todas as equipes que irão participar da  devem ter um representante 

denominado CAPITÃO que será o líder da equipe, responsável por passar os treinos realizados 

pelos integrantes semanalmente, através de comprovação via app de corrida ou relógio que 

registrem a atividade via GPS. Será válido apenas 1 treino diário para cada participante. 

Artigo 2: As inscrições das equipes deverão ser feitas em formulário próprio enviado pela 

organização nos prazos estabelecidos neste regulamento. As equipes poderão adicionar novos 

atletas ao longo da competição, desde que obedecidos os prazos e períodos de inscrição. O 

formulário deverá ser solicitado através do e-mail: contato@pizziraniesportes.com.br 

Artigo 2.1: Os atletas poderão realizar sua inscrição através do site www.ticketagora.com.br 

informando seus dados pessoais solicitados e o nome da equipe ou grupo de corrida. Preenchido 

a quantidade mínima de 10 participantes a equipe já começa a pontuar a partir do dia 18 de 

maio. Outros atletas poderão se inscrever obedecendo os prazos e o líder da equipe deverá 

enviar os treinos conforme descrito no artigo 6. A entrega dos kits dos atletas inscritos 

individualmente através do site será feita no endereço fornecido pelo capitão, que será o 

responsável pela entrega dos kits aos atletas do seu grupo. TODOS OS ATLETAS INSCRITOS PELA 

INTERNET DEVEM TER O MESMO NOME DE EQUIPE PARA SER VALIDADO 

Artigo 3: Os atletas que forem inscritos durante a disputa receberão sua medalha de 

participação e camiseta ao final das disputas de acordo com o kit escolhido. Os tamanhos de 

camisetas disponíveis são: Baby Look M e Camiseta P – M – G – GG – XG – XXG.  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

Artigo 4: Os atletas pertencentes as equipes classificadas entre as 10 primeiras serão premiadas 

com itens exclusivos da . 

1º Lugar Camiseta Manga Longa Personalizada* 

2º Lugar Camiseta Manga Curta Personalizada* 

3º Lugar Camiseta Regata Personalizada* 

4º Lugar Boné Liga das Equipes 

5º Lugar Viseira Liga das Equipes 

6º Lugar Cinto Porta Celular/Número Liga das Equipes 

7º Lugar Toalha Liga das Equipes 

8º Lugar Squeeze Liga das Equipes 

9º Lugar Sacochila Liga das Equipes 

10º Lugar Copo Liga das Equipes 

 

* Os itens descritos como “Personalizada” serão confeccionados com o logo da 

e o logotipo do grupo ou assessoria de corrida. 

** 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 UNIÃO KIT FORÇA 

Equipes (Via planilha) 27 de Abril até 17 de Maio Medalha 
 

 

R$ 35,00 

Camiseta 
Medalha 

 

R$ 55,00 

 
Inscrição Novos Atletas    

(Via planilha / Ticket Agora) 
 

 
27 de Abril até 15 de Julho 

 

 Sem custo de frete para o envio da equipe 

 

Artigo 6: Da forma de disputa e pontuação: 

 Todas as atividades deverão ser registradas por APP ou relógio com GPS e enviadas nas 

datas programadas para cada equipe pelos respectivos capitães. Os envios fora dos prazos não 

serão computados e todas as fotos devem contem DATA E HORÁRIO da realização do treino. 

 

Programação de Envios 

25/05 – 01/06 – 08/06 – 15/06 – 22/06 – 29/06 – 06/07 – 16/07 
 

ENVIO VIA E-MAIL: contato@pizziraniesportes.com.br 
ENVIO VIA WHATTSAPP: 19 – 99907 3083 

 



 

 

 Cada atleta inscrito na  contará 1 ponto na somatória total da disputa, 

cada atividade enviada nos prazos estabelecidos contará 2 pontos por atividade de cada atleta 

por semana e cada quilometro realizado pelo atleta contará 3 pontos na somatória das 

atividades da semana. As equipes que enviarem as inscrições através de planilha até o prazo 

estabelecido (17 de maio) GANHARÃO 30 PONTOS ADICIONAIS na classificação geral. 

 A tabela de pontuação das equipes poderá ser consultada no site: 

www.pizziraniesportes.com.br/liga a mesma será atualizada semanalmente após os envios das 

atividades das equipes participantes. O resultado final será divulgado em até 1 semana após o 

término da disputa para revisão de todos os treinos enviados pelas equipes participantes. 

Artigo 7: Durante a realização da  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. Nosso objetivo é que você pratique esporte constantemente! 

Artigo 9: Ao participar da  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. 

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 enviados que por ventura forem suspeitos de fraude serão avaliados pela 

comissão técnica do desafio que poderá solicitar uma comprovação mais apurada pela equipe. 

Constatada a fraude o atleta não receberá qualquer bonificação final não havendo devolução 

dos valores de inscrição. 

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

 

Organização 
PIZZIRANI ESPORTES 
CNPJ: 32.576.417/0001-93 


