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2ª CORRIDA VIRTUAL CORTUBA 

REGULAMENTO  
 

1. A PROVA 
A 2ª Corrida Virtual CORTUBA, tem como objetivo proporcionar ao público participante a sensação de estarem 

em uma prova e participarem de um evento organizado pela ON EVENTOS ESPORTIVOS e realizado pelo CLUBE DE 
CORREDORES DE RUA DE TUBARÃO, com fins de continuidade da atividade esportiva e sem nenhum caráter 
competitivo. A ideia é você realizar o desafio QUANDO, ONDE e COMO quiser (na esteira, na rua, dentro de casa).... 
 

2. DATA 
A 2ª Corrida Virtual CORTUBA, será realizada entre os dias 25/07 a 02/agosto de 2020. Deixamos um tempo 

bem amplo para maior segurança do atleta e de toda a população quanto a realização da prova. 
 
3. KIT ATLETA 

 Medalhão de Participação; 

 Número de Peito Virtual; 

 Número de Peito Especial Impresso para guardar de recordação; 

 Certificado Impresso em Material Especial; 

 Foto Impressa (Revelada);  

 Brinde Surpresa da ON EVENTOS ESPORTIVOS. 
 
Entrega do Kit Atleta: serão entregues nas LOJAS ATIVA ESPORTES, a partir do dia 5 de agosto de 2020. 
Para atletas fora da região Sul do Estado, o Kit poderá ser enviado por transportadora ou correios, 
porém será cobrado o envio/despacho (média de R$ 10,00 a 15,00). Os kits ficaram disponíveis para 
retirada até o dia 15 de agosto de 2020, após esse prazo os atletas deverão entrar em contato com a 
organização. 
 

ATIVA ESPORTES – www.ATIVAESPORTES.com.br 
Tubarão – Farol Shopping: Av. Marcolino Martins Cabral – 12h às 20h 
Criciúma – Centro: Tv. Eng. Boa Nova – 9h às 18h  

 
4. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas no site: ONeventosesportivos.com.br por apenas R$ 25,00 + taxa do 
site, ou diretamente por planilha para equipes ou grupos sem taxa de site. O prazo final de inscrição será 23 de 
julho de 2020. 

Todos os atletas inscritos participarão do sorteio de brindes (tênis NB 1080, vales-compras e cestas). O 
sorteio será realizado no dia 03 de agosto de 2020. 
 
5. DISTÂNCIAS 

Na 2ª Corrida Virtual CORTUBA teremos 7 (sete) distâncias disponíveis para participação dos atletas, escolha sua 
distância preferida, ou a que faz parte do seu treino e participe!!! As opções para corrida são, 3km, 5km, 10km, 
15km e 21km. Além da modalidade de Corrida Kids e a Caminhada (com distância livre, a escolha do atleta). 

É recomendado que pessoas do grupo de risco não participem da prova. 
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6. RECOMENDAÇÕES 
Você poderá realizar a distância escolhida em qualquer lugar, onde você mais se sentir confortável, seguro e 

disposto. Porém, para o atual momento, pedimos que sigam algumas recomendações que aumentarão sua 
segurança e ajudarão a todos na volta mais rápida o possível das corridas de rua: 

- Uso de Máscara - importante para que você não entre em contato direto com gotículas ou partículas 
indesejáveis e proteja sua saúde, proporcionando uma maior segurança; 

- Álcool em Gel – O álcool em gel agora será nosso fiel companheiro, assim como nosso tênis e GPS. Sempre 
que tocarmos em algo exposto, iremos passar o álcool em gel para evitar a contaminação. 

- Higiene Pessoal – Completou seu treino? Marcou no GPS? Então chegando em casa vamos logo lavar a roupa 
que treinamos e tomar um banho quente para refrescar e nos higienizarmos nesse frio. 

- Realização da Atividade – Recomendamos que você realize o seu percurso sozinho, para que evite 
aglomerações e tenha maior segurança para todos os participantes. 

 
7. COMPROVAÇÃO DO TEMPO E DISTÂNCIA 
Para você comprovar a distância que você percorreu e o tempo que você levou para completar essa distância, 

oferecemos as seguintes opções: 
- Envio de uma foto do Relógio GPS ou do APP de Corrida (Strava, Nike, RunKepper, Endomondo, Runtastic) 

para as corridas na rua. 
- Envio de uma foto do Painel da Esteira, para as corridas feitas na esteira. 
 
Após a realização de sua prova, você deverá enviar um e-mail ou WhatsApp com seu nome completo e as fotos 

da comprovação (print do celular, ou arquivo gpx, ou foto do relógio). O Prazo final para envio será até o dia 02 de 
agosto de 2020. 

 oneventosesportivos@gmail.com 
 WhatsApp: 48 9.9659-8811 
 

 
8. REGRAS  
Algumas regras terão de ser seguidas para que você realize seu percurso e que seu tempo seja validado: 

 Não serão aceitas comprovações de relógios convencionais que possuam apenas cronômetro, sem 
marcação da distância; 

 Somente serão validados os tempos e distâncias dentro do prazo estipulado no item 2; 

 O evento não terá muitas regras, pois o objetivo principal é a participação de todos. 
 

. 
9. INFORMAÇÕES 

Para mais informações, entre em contato com a ON EVENTOS ESPORTIVOS através de um de seus meios 
de comunicação. 

 
WhatsApp: 48 9.9659-8811 (Comercial)   
E-mail: oneventosesportivos@gmail.com 
Site: www.oneventosesportivos.com.br 
WhatsApp: 48 9.9952-0255 (Luís Antônio) 
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