
REGULAMENTO 

 

HOME DUATHLON 

 

1. O Desafio Home Duathlon é uma prova aberta, destinada a qualquer atleta que queira 

desafiar seu limite.  

Vamos tornar aquele SONHO possível em um DESAFIO?    

Você pode PEDALAR E CORRER onde e quando quiser e receber o seu kit em casa. 

E ainda poderá somar as distancias e tempos de qualquer outro evento de mesmas 

modalidades, que tenha participado no mesmo período do DESAFIO.  

As distancias do Desafio são: 450 km (ciclismo) e 150 km (corrida).  

                          "Apenas aproveite o esporte"  

     

1.1. O Desafio Home Duathlon, estará aberto virtualmente em qualquer lugar do Brasil no período de 01/04/2021 a 

30/04/2021, deverá ser validado através do envio dos registros para comprovação por mail: hugododl@gmail.com 

ou pelo Grupo Oficial (privado) no WhatsApp do Home Duathlon em 01/05/2021, e todos os atletas inscritos serão 

add no grupo após a confirmação da inscrição.       

1.2. O Desafio Virtual terá 3 opões: 

- Home Duathlon BASIC ( 450 Km ciclismo e 150 Km corrida )  

- Home Duathlon PLUS ( 450 Km ciclismo e 150 Km corrida )  

- Home Duathlon FULL ( 450 Km ciclismo e 150 Km corrida ) 

 1.3. Os Atletas inscritos deverão enviar os arquivos ( 01/05/2021) gravados em app, relógio, foto do cronômetros ou 

velocímetros realizados no período do DESAFIO.    

 

2.  INSCRIÇÕES E VALORES  

2.1. O Evento Virtual terá um limite de 50 Atletas para o Desafio Home Duathlon. Não perca a sua vaga!!! 

2.2. As inscrições serão feitas VIA INTERNET no site do FOCO RADICAL para todos os ATLETAS e encerram-se no dia 

29 de Março de 2021. 

2.3. Após a inscrição, receba o e-mail de confirmação com o link para acessar o Grupo Oficial do WhattsApp do 

Home Duathlon.         

2.4. Valores:   

- Home Duathlon BASIC: R$ 15,00 

- Home Duathlon PLUS: R$ 55,00 

- Home Duathlon FULL: R$ 96,30 

mailto:hugododl@gmail.com


OBS.: Caso o atleta não complete o desafio dentro do prazo, ele só terá direito a camiseta ( os inscritos 

no Home Duathlon FULL ).   

2.5. A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o 

número de inscritos do evento em função de necessidades / disponibilidades técnicas, sem prévio aviso.  

 

3. VALIDAÇÃO DE TEMPOS E DISTANCIAS. 

3.1. A validação do desafio deve ser feita em um único dia (01/05/2021) no Grupo Oficial do WhatsApp “Home 

Duathlon” ou mail ( hugododl@gmail.com ). O Atleta enviara os dados do desafio (print da tela do APP, relógio 

Garmin ou Polar, foto do cronometro e ou velocímetro ) e fotos (pessoal para o site) se assim desejar, acompanhado 

de Nome completo, Cidade e CEP. Não havendo outra oportunidade e dia para mandar os comprovantes das 

modalidades (ciclismo e corrida). 

 

4. RECEBIMENTO DO KIT   

4.1. Os KIT’s: 

- Kit Home Duathlon Basic: 1 Certificado Virtual Digital 

- Kit Home Duathlon Plus: 1 Certificado Virtual Digital + 1 Medalha 

- Kit Home Duathlon Full: 1 Certificado Virtual Digital + 1 Medalha + 1 *Camiseta “DRAY FIT com proteção UVA/UVB” 

OBS.: O kit será enviado após a validação da conclusão do desafio no seu endereço de cadastro. Atenção aos dados 
informados. 

*OBS.: A camiseta é para todos os inscritos no Home Duathlon FULL... o certificado e medalha, só para quem 
concluir o desafio dentro do prazo. 

               

4.2. A escolha do tamanho da camiseta do kit estará disponível no ato de inscrição. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Para Cidades ou Municípios com mais de 10 Atletas inscritos, o envio será para um único Atleta encolhido pelo 

grupo da Cidade ou Município com “ ENVIO GRATIS “. 

4.4. O ENVIO do kit não está incluso, e o mesmo será enviado após a validação do Desafio e recebimento do 

comprovante do pagamento do Frete ( via mail ). 

4.5. A organização entrara em contato com os Atletas para confirmar endereço e valor do Frete. 
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4.6. Os kits também poderão ser retirados em Florianópolis / Centro ou em Campinas / São José, mediante a 

solicitação antecipada, para informação do local e horário da entrega. 

 

5. PROVA 

5.1 O Atleta tem 30 dias ( de 01/4 a 30/04/2021 ) para concluir o Desafio Home Duathlon ( 450 Km de ciclismo e 150 

Km de corrida ). 

5.2 O local e hora, o atleta escolhe onde e quando for mais conveniente e de sua preferência.  A distância também é 

de sua escolha o quanto quer fazer por dia, até atingir as distancias mínimas do desafio ( 450 km de bike e 150 km de 

corrida ). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

6.1. Em nenhuma hipótese haverá devolução de valor em caso de desistência do atleta.    

6.2. O(a) atleta ao participar do evento, estará incondicionalmente aceitando ceder os direitos de utilização de sua 

imagem para organização ( galeria de fotos do site ) e parceiros do evento.   

6.3. O Desafio Home Duathlon e ou organização não se responsabiliza pela saúde física dos atletas que se 

inscreveram e realizarem o desafio. O atleta é responsável pela decisão de participar do desafio, avaliando sua 

condição física e desempenho. A organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos atletas, 

despesas médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação no desafio.    

6.4. O(a) atleta deve utilizar para qualquer dúvida sobre o evento as seguintes redes sociais e e-mail para 

comunicação direta com a organização:  WhatsApp:  (48) 99823 - 7073  E-mail:  hugododl@gmail.com 

 6.5. No ato da inscrição, o atleta que confirmar sua participação está de acordo totalmente com tudo proposto 

neste Regulamento e Termo de Responsabilidade no site do evento.   

6.6. Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização ou ainda 

por motivos legais ou motivo de força maior.   

6.7. A escolha do local para a realização do percurso do EVENTO VIRTUAL é de responsabilidade exclusiva do ATLETA, 

observando a adequação e segurança oferecida pelo local escolhido, bem como as recomendações da OMS, órgãos 

públicos Nacionais, Federais e Estaduais perante situações e períodos de pandemia. 
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