
CORRIDA: Desafio Sol & Lua 2021 
REGULAMENTO OFICIAL 

 

 
 

10 km divididos em duas etapas de 5 km cada (manhã e fim de tarde) 
 
Data: Sábado, 3 de julho de 2021 
Local: Corrida Virtual 
Distância de cada prova: Corrida 5 Km (mesmo percurso realizado de manhã e fim de tarde) 
 
Devido às dificuldades da realização da prova presencial e para não ocorrer aglomeração a prova Desafio Sol & Lua, 
agora com nova data, será corrida virtual. 
 
A prova Desafio Sol & Lua foi remarcada para o sábado, dia 3 de julho. A decisão de adiar a prova, segue a orientação do 
Ministério da Saúde para os eventos durante o período da pandemia do Coronavírus e tem como objetivo preservar, em 
primeiro lugar, a saúde e o bem-estar de atletas, funcionários, parceiros e da comunidade durante a quarentena. 
 
Os corredores já inscritos, automaticamente foram migrados para a nova datas do evento e a retirada de kits será 
realizada nos dias 30/06/21, 01/07/21 e 02/07/21 em local e horários a serem divulgados no site de inscrição. Para os 
inscritos na modalidade “Solidária”, é obrigatório levar 1kg de alimento não-perecível na retirada do kit. 
 

RETIRADA DE KIT E CHIP 
DATAS, HORÁRIOS E LOCAL 
 
RIBEIRÃO PRETO – a definir 
Data: 30/06/2021 (quarta-feira) a 01/07/2021 (sexta-feira) 
Horário e Local: a ser divulgado 
 
Não haverá entrega de kit no dia da prova ou após o evento. O kit de idoso não poderá ser retirado por terceiros e é 
obrigatório a apresentação de um documento com foto. 
 
KIT DO EVENTO 
 

 Duas camisetas de participação comemorativa de uso obrigatório nas etapas 
 Duas medalhas de participação, uma em cada prova (formando uma mandala) 
 Brindes de patrocinadores (se houver) 

 
 
 
 



CLASSIFICAÇÃO e REGRAS 
 
Tempo de Classificação e Premiação 
Para o resultado da prova e ordem de classificação, será considerado o tempo BRUTO dos inscritos, que deverá ser 
informado através do site. 
 
Não é necessário ter app de corrida para participar, mas será necessário informar manualmente os dados de sua corrida 
no sistema do Ticket Agora. Utilizando um cronômetro comum ou do seu celular, o atleta deverá registrar seu tempo 
percorrendo a distância escolhida que se inscrever e seguir o seguinte passo a passo para a validação do seu resultado: 
  
• Concluir as duas etapas do percurso no dia 03/07/2021;  
• Tire uma foto mostrando o tempo final e a distância percorrida;  
• Faça login no site do Ticket Agora;  
• Informe o tempo;  
• Faça upload da foto com seu tempo;  
• Salve seu treino. 
 
CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA “DESAFIO” COM A MENOR SOMA DOS TEMPOS NAS DUAS ETAPAS: 
 
MASCULINO E FEMININO – Categoria Desafio 
16 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos ou mais 
 

PREMIAÇÃO 
 
Visando o caráter participativo e devido às restrições da pandemia, não haverá premiação nas etapas 2021 
 

INSCRIÇÕES E VALORES 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES E LOTES: 
 
Somente será possível a inscrição para o desafio nas duas provas, não existindo a possibilidade de inscrição em apenas 
em um dos períodos, caso o (a) atleta opte por não participar de uma das provas ele não poderá participar da 
premiação por categoria na soma das provas. 
 
Para obter o benefício de desconto na inscrição, o (a) atleta deverá ter 60 anos ou mais ou levar 1 kg de alimento não-
perecível na retirada do KIT e utilizar o benefício da INSCRIÇÃO SOLIDÁRIA. 
 
LANÇAMENTO - 50% de desconto - Somente no dia 11/02/20 das 8h às 23h59 
60 anos ou +: R$ 89,95 
Inscrição Solidária: R$ 89,95 + 1 kg de alimento 
Inscrição sem desconto: R$ 179,90 
 
LOTE 1 - 40% de desconto - Período de 12/02/2020 à 09/03/2020 
Inscrição Solidária: R$ 107,94 + 1 kg de alimento 
Inscrição sem desconto: R$ 179,90 
 
LOTE 2 - 25% de desconto - Período de 10/03/2020 à 28/02/2021 
Inscrição Solidária: R$ 134,92 + 1 kg de alimento 
Inscrição: R$ 179,90 
 
LOTE 3 - 15% de desconto - Período de 01/03/2021 à 31/04/2021 
Inscrição Solidária: R$ 152,91 + 1 kg de alimento 
Inscrição sem desconto: R$ 179,90 
 
ÚLTIMO LOTE - Período de 01/05/2021 à 07/05/2021 
Inscrição sem desconto: R$ 179,90 



TAXA ADMINISTRATIVA, BANCÁRIAS E SITE 
 
Será cobrada uma taxa de 10% sobre o valor da inscrição para destinada para as despesas bancárias e administrativas 
do site. 

 
PODEM SE INSCREVER: 
Atletas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos completos até 31 de dezembro de 2021. 
 
ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO: 
Uma vez efetuada, a inscrição é intransferível e, em nenhuma hipótese, será alterada ou incluída: a modalidade a ser 
disputada e tamanho da camiseta; bem como não será devolvido o valor da taxa de inscrição. 
 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES: 
A Organização não se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas na ficha de inscrição, cabendo ao 
atleta ou ao responsável o ônus por qualquer item que afronte o regulamento do evento. Constatada fraude nos dados 
da inscrição, o atleta será desclassificado sem direito a recurso. 
Autorização de uso de imagem: os inscritos e respectivos responsáveis, ao preencher da ficha de inscrição pelo site, 
concordam em ceder gratuitamente à Organização e aos patrocinadores seus nomes, imagem e "som de voz", com 
vistas a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados do 
evento, eventos correlatos, reforço de mídia publicitária, sem limites de repetição e de tempo. 
 
Declaração de saúde: ao se inscrever no evento, através do preenchimento no site de inscrição, os participantes 
declaram automaticamente, que estão aptos e devidamente preparados a participarem do evento, isentando a 
organização, patrocinadores, apoiadores e demais órgãos públicos ou privados envolvidos na organização do evento, 
em seu nome e de seus sucessores, de quaisquer responsabilidades por problemas de saúde que eventualmente 
ocorram, porventura venham a ocorrer no decorrer do evento, bem como se declara conhecedor dos itens 
deste regulamento e com os quais concordarão plena e integralmente. 
 
DISPOSITIVOS GERAIS 
 
Serão sumariamente desclassificados da competição pela Organização, em qualquer momento da competição, os 
atletas que fornecerem informações inverídicas, no ato da inscrição e em outros momentos quando estas forem 
solicitadas. 
 
A Organização, é soberana para as decisões decorrentes de resultados ou impugnações e de sua decisão não caberá 
recurso. 
 
A Organização, poderá suspender ou transferir a prova caso ocorra algum fato que considere de natureza grave, 
adotando todas as medidas que julgar necessário, sendo que aos inscritos não caberá solicitar, seja a que título for, 
qualquer tipo de indenização. 
 
Os atletas ou responsáveis, ao preencherem a ficha de inscrição pelo site, assumirão que estão em condições clínicas e 
físicas para a participação no evento e que participarão por livre e espontânea vontade, isentando a Organização, 
Patrocinadores, Apoiadores, Órgãos Oficiais e demais envolvidos na organização do evento de responsabilidades por 
eventuais problemas de saúde a que possam estar sujeitos em função dessa participação. 
 
Por se tratar de forma virtual, a Organização não poderá ser responsabilizada, no entanto, por acidentes sofridos 
durante a prova, correndo por conta dos atletas participantes as despesas por ventura decorrentes. 
 
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização. 
 
Ao se inscrever no evento DESAFIO SOL E LUA, o atleta declara estar apto e em condições físicas adequadas para a 
participação no evento, ter realizado exames cardiológicos rotineiramente e ser o responsável por suas condições 
clínicas. 
 
Ao se inscrever no evento DESAFIO SOL E LUA, o atleta cede a organização o direito de uso de imagem associada ao 
evento e patrocinadores. 


