
 
 

RTR VIRTUAL – 2ª EDIÇÃO 

 

REGULAMENTO 

 

O EVENTO 

 

A RTR Virtual é uma edição especial da prova de trail running mais querida do Campo das Vertentes, com o intuito de 

movimentar a comunidade do trail e também uma parte do mercado, que está muito afetado pela pandemia do novo 

coronavírus. 

 

Sabemos que o momento é de ficar em casa o máximo possível, mas nem por isso você precisa ficar parado e as 

atividades físicas ao ar livre podem ser realizadas de forma segura, respeitando-se as normas sanitárias, de higiene e 

distanciamento social. Na RTR Virtual você pode correr em casa, na esteira, mas também pode encarar ruas, trilhas e 

estradas de terra, desde que respeite as normas citadas acima, sem colocar a si mesmo e os outros em risco de 

contágio do vírus. 

 

ESTA ETAPA TERÁ 03 OPÇÕES DE MODALIDADES: 

 MARATONA VIRTUAL – O atleta deverá completar 42 km, podendo ser de uma só vez, ou fracionado em mais 

de uma corrida, dentro do prazo de 11 a 19 de julho. 

 DESAFIO VERTICAL 10 KM – O atleta deverá completar a distância de 10 km de uma só vez, com a maior 

altimetria possível e haverá uma classificação, que ocorrerá justamente pela altimetria (ganho de elevação / 

desnível positivo), ou seja, muita subida. Só será aceita como comprovante de altimetria para efeito de 

classificação a atividade registrada no Strava. Não serão aceitos outros aplicativos para classificação. As 

atividades comprovadas por outros aplicativos serão válidas para comprovação da atividade, mas não poderão 

ser utilizadas na classificação.  

 DESAFIO VERTICAL 20 KM - O atleta deverá completar a distância de 20 km de uma só vez,  com a maior 

altimetria possível e haverá uma classificação, que ocorrerá justamente pela altimetria (ganho de elevação / 

desnível positivo), ou seja, muita subida. Só será aceita como comprovante de altimetria para efeito de 

classificação a atividade registrada no Strava. Não serão aceitos outros aplicativos para classificação. As 

atividades comprovadas por outros aplicativos serão válidas para comprovação da atividade, mas não poderão 

ser utilizadas na classificação. 

 

1. COMO SE INSCREVER E PARTICIPAR? 

 

PASSO 01 – Inscreva-se no evento pelo site www.corridao.com.br e escolha seu percurso e modalidade, com as 

seguintes opções. 1) MARATONA VIRTUAL  (42 Km que podem ser feitos de uma única vez, ou fracionados. 2) DESAFIO 

VERTICAL 10 KM. 3) DESAFIO VERTICAL 20 KM. No desafio vertical, o atleta deverá acumular o máximo possível de 

altimetria (ganho de elevação), na distância escolhida, para efeito de classificação. No entanto, não é obrigatório, o 

atleta poderá correr até no plano se preferir. A altimetria é apenas para efeito de classificação e para quem quiser 

participar dessa classificação.  

PASSO 02 – Faça sua corrida com a distância escolhida, registrando em qualquer aplicativo, relógio GPS, ou 

foto/registro no caso de esteiras, entre os dias 11 e 19 de julho de 2020. Para apuração da altimetria, na modalidade 

DESAFIO VERTICAL, serão considerados apenas os dados do aplicativo Strava para todos os atletas. 

PASSO 03 – Envie a comprovação para o site do Corridão, onde você fez a inscrição. 

PASSO 04 – Aguarde a chegada de sua medalha. No caso de medalhas enviadas pelo Correio, o custo de envio é por 

conta do atleta. 

 

2. VALORES 

 

http://www.corridao.com.br/
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R$ 20,00 + taxa do site. 

 

3. DA CORRIDA VIRTUAL 

3.1 Este Evento é organizado pela RTR Trail Run. 

3.2 O evento esportivo, aqui denominado “Evento”, será realizado na categoria individual (masculino e feminino) onde 

quiser, na data especificada. 

3.3 Poderá participar do Evento o(a) competidor(a), aqui denominado(a) “Atleta”, que se inscrever, realizar o 

pagamento do preço correspondente à inscrição no prazo determinado, expressar concordância com as normas deste 

Regulamento e aceitar o Termo de Responsabilidade. 

4.5 A idade mínima para o(a) Atleta se inscrever e participar é de 12 anos. 

 

5. DA COMPROVAÇÃO DA CORRIDA 

5.1 Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita fraude, o Atleta poderá reenviar para nova análise, desde que 

esteja dentro do período determinado para realização da corrida. 

5.2 No ato de validação, o atleta deve informar o nome completo e endereço completo para envio da medalha.  

 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 A modalidade MARATONA VIRTUAL não tem classificação. 

6.2 A modalidade DESAFIO VERTICAL terá uma lista de classificação baseada na altimetria comprovada pelo Strava. 

 

 

7. CONDIÇÕES FÍSICAS DOS ATLETAS 

7.1 Todos(as) os(as) Atletas deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para realização do Evento, sendo 

conhecedores de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar. 

Parágrafo único. A Organizadora não se responsabiliza pela saúde física dos Atletas que se inscreverem e realizarem os 

desafios. 

7.2 O Atleta é responsável pela decisão de participar do Evento, avaliando sua condição física e desempenho. 

7.3 A Organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, despesas médicas em casos de 

internação ou lesões geradas pela participação no Evento. 

 

8. DOS DIREITOS DE IMAGEM E DIREITOS AUTORAIS 

8.1 O (a) Atleta ao participar do Evento estará incondicionalmente aceitando e concordando em ceder os direitos de 

utilização de sua imagem e voz para a Organizadora, patrocinadores e os parceiros comerciais, autorizado que sua 

imagem e voz sejam divulgadas através de fotos, clips, filmes ou vídeos em rádio, jornais, revistas, sites e televisão, ou 

qualquer outro meio de comunicação, para uso informativo, promocional ou publicitário, sem que tais ações 

acarretem ônus à Organizadora e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser 

auferida com tais direitos em qualquer tempo. 

8.2 Todos as postagens com menções a corrida poderão ser respostadas em todas as redes sociais diretamente ligadas 

a Organizadora. 

 

9. COMUNICAÇÃO 

9.1 Considera-se como meio oficial de comunicação de novidades o perfil @rtrtrailrun no Instagram e sua página no 

Facebook. 

9.2 O participante deverá consultar periodicamente essas redes sociais a fim de estar informado das novidades e 

possíveis modificações, ou imprevistos. 

 

ANEXO I. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
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Eu, "identificado no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, 

DECLARO para os devidos fins de direito que: 

1. Estou ciente de que se trata de um Evento. 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 

3. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os termos do Regulamento do Evento. 

4. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o Regulamento ou 

cometa atitude antidesportiva e excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos do Evento. 

5. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer 

meio de comunicação, sem ônus para a Organizadora e patrocinadores. 

6. Estou ciente da hipótese de alteração de data, bem como interrupção e cancelamento do Evento. 

7 . Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE. 


