
REGULAMENTO MEIA MARATONA DE PORTO ALEGRE-RS VIRTUAL 
 

Data da prova: 06 a 31 de dezembro de 2020  
Local: a escolha do atleta 
Horário: a escolha do atleta  
Modalidades: 5 km - 10 km - 21 km 
Categorias: MASCULINO E FEMININO  
Inscrições até: 06 de dezembro de 2020 
Limite: 500 participantes  
 

 

Essa é uma corrida virtual, ou seja, será uma prova que você pode escolher onde realizá-la: na quadra do 

condomínio, na rua perto de casa, na praia, na esteira   da academia, dia ou noite. Você faz seu próprio 

trajeto e escolhe a hora que deseja correr entre os dias 06 e 31 de dezembro/2020, com o aplicativo de 

corrida de sua preferência. 

 

A idade mínima para a participação na prova é de 18 anos. A idade a ser considerada, obrigatoriamente, 

para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do 

ano em que for realizada a prova. 

É recomendada aos PARTICIPANTES rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 

ergométrico prévio. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada 

no sistema on-line ou na ficha de inscrição, o PARTICIPANTE aceitará todos os termos do regulamento e 

assumirá total responsabilidade por sua participação no evento. 

A inscrição na MEIA MARATONA DE PORTO ALEGRE –RS VIRTUAL é pessoal e intransferível. 

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do site www.youmovin.com.br . Sugerimos verificar as 
taxas da plataforma antes de efetuar a inscrição.  

VALOR DE INSCRIÇÃO até 06/12/2020: R$ 65,00 + taxas (site e correios) 

As inscrições serão encerradas no dia 06 de dezembro de 2020, ou em data anterior a esta, caso seja 
atingido o limite técnico definido para a prova, de 500 participantes. 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda, elevar os valores e 

aumentar ou limitar o número de inscrições em função de necessidades. O valor da inscrição não será 

devolvido em hipótese alguma.  

Não haverá reembolso, por parte da organização, de nenhum valor correspondente à equipamentos e/ou 

acessórios utilizados pelos PARTICIPANTES no evento, independente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais, ou prejuízo que porventura os PARTICIPANTES venham a sofrer durante a 

participação no evento. 

Ao participar deste evento, o PARTICIPANTE cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos de transmissão e/ou 

divulgação, promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

A organização da prova não se responsabilizará por prejuízos ou danos causados pelo PARTICIPANTE a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses, de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

Ao se inscrever na prova, o PARTICIPANTE disponibilizará seus dados e autorizará aos organizadores, para 

que, a qualquer tempo, enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala-direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

Ao participar deste evento, o PARTICIPANTE autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou outra 

gravação contendo imagens de sua participação no evento, para finalidades lícitas. 

A SUL SPORT SHOW reserva-se ao direito de rejeitar qualquer inscrição para o evento. 

http://www.youmovin.com.br/


Serão divulgados os resultados na página SUL SPORT SHOW, após 31/12/2020 (data final da prova) 
conforme categorias abaixo: 

  

MASCULINO FEMININO                        

   

18 a 35 anos 18 a 35 anos  

36 a 40 anos 36 a 40 anos  

41 a 45 anos 41 a 45 anos  

46 a 50 anos 46 a 50 anos  

51 a 55 anos 51 a 55 anos  

56 a 60 anos 56 a 60 anos  

61 anos ou mais 61 anos ou mais  

 

PREMIAÇÃO: 

 GERAL (5KM E 10 KM) – troféu p/ 1º, 2º E 3º MASCULINO E FEMININO 
 CATEGORIA (5KM E 10 KM) -  medalhas p/ os 3 primeiros de cada categoria 
 GERAL 21KM – troféu p/ 1º, 2º,3º, 4º e 5º MASCULINO E FEMININO 
 CATEGORIA 21KM - medalhas p/ os 3 primeiros de cada categoria 

A PREMIAÇÃO será enviada pelo correio para OS VENCEDORES após 31/12/2020, por conta dos mesmos. 
Consulte taxas dos CORREIOS (cep de origem 95520-000). 

Não haverá premiação em dinheiro para as provas. 

O tempo de todos os corredores que participarem da prova deverá ser cronometrado com qualquer aplicativo 

de corrida e enviado foto (print da tela) para o e-mail correcorresulsportshow@gmail.com  para fins de 

confirmação. O percurso dos 5KM, 10 KM e 21 KM deverá ser realizado entre os dias 06 e 31 de 

dezembro/2020, em horário a escolha do atleta. Serão contabilizados os e-mails recebidos no prazo de até 

24 horas após o término da prova. A organização não se responsabiliza por resultados enviados após o 

prazo nem por erros no preenchimento dos dados cadastrais. 

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de incluir no evento atletas ou equipes especialmente 
convidadas. A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 
alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial da 
corrida. 

Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume automaticamente o conhecimento de todos os termos deste 
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização. 

Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e a MEIA MARATONA DE PORTO ALEGRE- RS 
VIRTUAL pertencem à SUL SPORT SHOW.  

Para dúvidas ou informações, entrar em contato com a organização técnica através do e-mail 
correcorresulsportshow@gmail.com   

Porto Alegre, 15 de agosto de 2020. 

Jefferson Coelho 

Diretor Geral de Prova 
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