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REGULAMENTO 
1CORRIDA VIRTUAL ELEMENTOS DA VIDA - 2020 

  

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO  

1.1. A 1 CORRIDA VIRTUAL ELEMENTOS DA VIDA. Compreende um evento esportivo que visa 
difundir a prática esportiva, para mantermos nossa saúde em dia. 

1.2. A realização deste evento estará sob a responsabilidade da ACORSJ. 

2. AS PROVAS 

2.1. Tanto a Corrida 5km, 10km e 21 km, tendo como local, cada um de sua cidade. Podendo correr onde 

quiser, sem se preocupar com custos de viagens, como passagens e hospedagens. Estamos 

proporcionando a você escolher o melhor local e o melhor horário. 

A corrida 1 CORRIDA VIRTUAL ELEMENTOS DA VIDA acontecerá no dia 07 de JUNHO 2020 

com quaisquer condições climáticas. A corrida terá distância de 5 km e 10 km E 21 KM, 

individual rua ou esteira.  

1 ETAPA ÁGUA- 07 JUNHO DE 2020. 

2 ETAPA AR - 02 DE AGOSTO 2020. 

3 ETAPA TERRA- 11 DE OUTUBRO 2020. 

4 ETAPA VERÃO- 20 DE DEZEMBRO 2020. 

 2.2A idade mínima é de 15 anos completos em 2020. 

2.3 Todos os atletas depois de terminar sua corrida você terá até às 23:59h do dia 07/06 para 
enviar o link da sua prova virtual pelo seu aplicativo de corrida. Onde será conferido o horário 
e tempo do participante.  Para comprovar a sua corrida, você deverá usar o seu aplicativo de 
corridas, e nos encaminhar a foto da atividade com as informações do dia, distância e tempo, 
lembrando que sua corrida deverá ser no período estipulado para a corrida. 

 IMPORTANTE, não serão aceitas atividades inclusas manualmente nos 
aplicativos. Não esqueça de registrar sua corrida através dos aplicativos de 
corrida e/ou relógios com GPS. 

A Corrida, ela deverá ser realizada numa única vez, não há acúmulos de km para que chegue na distância 
estipulada para a corrida. 

3. INSCRIÇÕES 

 3.1. A inscrição estará disponível 

www.acorsj.com.br 
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WWW.FOCORADICAL.COM.BR 

 

WWW.KOHA.COM.BR 

WWW.VEMCORRER.COM 

 

 

3.2. O atleta terá 5 opções de inscrição e o valor é individual. 

INSCRIÇÕES ATE DIA 25/05/2020. 

ALEM DA INSCRIÇÃO VOCÊ TEM VOUCHER DE DESCONTO NA LOJA 

www.atritozeroshop.com.br.   
 
1.valido até o final da etapa  
2.Somente para atletas inscritos  
3. Um cupom por CPF 
Após a confirmação da inscrição recebera o voucher de desconto por e-mail.  
 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO:   

 
SIMPLES (CERTIFICADO DIGITAL) 

 
R$= 15,00+ TAXA COMUNIDADE 

 
 
BASICO (CERTIFICADO DIGITAL+BANDANA+COPO) 

 

R$= 25,00+ TAXA COMUNIDADE 

BASICO I (CERTIFICADO DIGITAL+MEDALHA) R$= 30,00+ TAXA COMUNIDADE 

VIP (CERTIFICADO DIGITAL+MEDALHA+CAMISETA+BANDANA R$= 45,00+ TAXA COMUNIDADE 

 

 
VIP I (CERTIFICADO DIGITAL 
BANDANA+COPO+CAMISETA+MEDALHA) 

 

R$=60,00 + TAXA COMUNIDADE 

 
 
 

http://www.focoradical.com.br/
http://www.vemcorrer.com/
http://www.atritozeroshop.com.br/
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 O valor da inscrição não será devolvido em nenhuma hipótese. 

 

5. NORMAS ESPECÍFICAS 

Como encaminhar as informações 1 CORRIDA VIRTUAL ELEMENTOS DA VIDA? 

As informações devem ser encaminhadas via e-mail: acorsj@gmail.com, não esquecer de 
anexar a imagem do aplicativo e/ou relógio com GPS que comprova a sua corrida 

 Distâncias: 

• 5km/10km/21km 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

-Para os atletas da região da grande Florianópolis faremos um dia de entrega do kit via 
drive- thru a definir a data. 

-Para atletas de outras localizações, o envio do kit é por conta do Participante. *PERANTE 
O PAGAMENTO DA TAXA DE ENVIO.  

Mandaremos a cotação após deposito do valor faremos a postagem, começará em média 
com 30 dias corridos a data da mesma. 

-O prazo da entrega do kit e mesmo que dos correios, seu kit será entregue no endereço 
informado no ato das inscrições. Encaminharemos por e-mail o código de rastreamento para 
acompanhamento. 

-No certificado constará seu Nome, Distancia e tempo. 

 Uma boa prova a todos. 
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