DESCRIÇÃO DO EVENTO – 4º Desafio Virtual da RN Sports
1 - Dados Gerais
Já iniciamos 2021 com uma motivação extra, certo? Agora é hora de aumentar seus Desafios, venha participar
conosco dos Desafios da RN SPORTS 2021, Corra, Caminhe ou Pedale, vc escolhe o Desafio para o mês de
Abril / Maio de 16/04 a 15/05.
Desafio Virtual, corra ou pedale onde quiser "4º Desafio Virtual da RN SPORTS" você receberá a motivação
que faltava, mesmo treinando em isolamento, a ideia é aproximar os atletas através dos grupos de interação,
lhe oferecendo muita energia e motivação para cumprir suas metas em 30 dias.
A - Como funciona?
A1 - Você faz sua inscrição do dia 05 a 17/04, no site: http://rnsports.com.br/inscricao
As inscrições serão encerradas no dia 17/04/21 ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico
de 100 (Cem) participantes somando as duas modalidades;
A2 - Faz o depósito do Desafio escolhido e envia o comprovante do pagamento(identificado) para o número
34-98808-5284, para efetivar a inscrição;
A3 - Vc será inserido no clube do strava(no dia 15/04) – Corrida ou Pedal
ou
(são clubes
diferentes), será criado um grupo de whatApp, para informações, interação, postagens relacionadas ao Desafio
– Corra, caminhe ou Pedale, durante os 30 dias – vc irá acompanhando seus km´s pelo Clube do strava;
A4 - Toda vez que for realizar a atividade vc deve registrar no strava ou outro aplicativo que seja compatível
com strava;
A5 - O que está valendo: corrida em esteira, de rua, de montanha, bike no rolo, na rua, caminhada, etc – após
o treino vc insere o mesmo no strava com foto(painel da esteira);
A6 - Período do Desafio: 16/04 a 15/05;
A7 - Caso seja de interesse o atleta poderá se inscrever nas duas modalidades (medalha e camiseta são iguais);
A8 - Você pode correr ou pedalar solo ou dupla – precisa fazer as duas inscrições e informar no campo
observação com quem irá fazer dupla;
OBS: O objetivo é realizar atividades físicas, buscando melhores condições de saúde, este evento não tem o
objetivo de competição, vc deve manter o foco no seu Desafio do Mês.
2 - Entrega dos Kit´s
- Os kits serão entregues em Araxá, presencial após o dia 15/05/2021 – na Loja Ponto Natural;
- Para quem for de outras cidades ou estado, o material será enviado via transportadora ou correio e o atleta
deverá pagar o valor do frete, o envio será após o dia 15/05, após confirmação do pagamento do frete, nos
consulte através do contato do site: http://rnsports.com.br;
3 - Premiação:
3.1 - Maior pedal em uma única atividade - Premiação com troféu para os 2 primeiros
3.2 - Maior Corrida em uma única atividade - Premiação com troféu para os 2 primeiros
3.3 – Maior Altimetria acumulada do mês - Pedal - Premiação com troféu para os 2 primeiros
3.4 – Maior Altimetria acumulada do mês – Corrida - Premiação com troféu para os 2 primeiros
Obs:
A - A premiação com troféu será nas modalidades - Masculina e feminina – individual, não havendo premiação
dupla, isto é, se o atleta for premiado na modalidade de atividade mais longa, não será premiado na modalidade
de Altimetria Acumulada;

A 1 – Critério de Desempate atividade mais longa - em caso de empate, prevalece quem fez a atividade com
o menor tempo, se ainda persistir o empate, prevalece que fez mais km´s no período;
A 2 - Critério de Desempate acúmulo de altimetria – prevalece quem fez a maior altimetria em uma única
atividade;
B - Só serão válidas as atividades que vc fizer no seu próprio aparelho sendo excluídas todas as atividades que
vc for marcado por outra pessoa.
C - Corra a distância CONTÍNUA (sem pausas), uma única atividade, no percurso que você inscreveu
utilizando um aplicativo de sua preferência que exibe o resultado com: tempo, distância, data e
altimetria, por exemplo: Strava, Garmim, Polar, RunKeeper, Endomondo, Runtastic, Nike Run Club, Runner
ou na Esteira;
• O acompanhamento será no strava, isto é, vc terá que compartilhar no strava os treinos.
• Corridas na esteira, será necessário a foto do painel da mesma(inserir no strava), porém não concorrerá
na modalidade altimetria;
D - O Frete do material – troféu e kit é por conta do atleta
Importante: O nosso principal intuito nessa corrida é sua participação de forma honesta. O espírito esportivo
fará grande diferença, sua interação e engajamento no “4º DESAFIO VIRTUAL DA RN SPORTS” vai lhe
proporcionar momentos inesquecíveis, seja pessoal ou coletivo através das redes sociais. Queremos motiválos a estar mais próximos dos eventos que foram 100% suspensos devido a PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. Ou seja, seja você o seu único adversário neste desafio, faça correto não trapacei, nem
tente mentir para seus adversários. Se você veio pra isso, esse evento não é seu lugar.
4 – Composição dos KITS:
3.1 – KIT 1 – R$ 85,00 – Medalha, Camiseta, Sacola, toalha, figurinha;
3.2 – KIT 2 – R$ 65,00 - Medalha, Camiseta, Sacola, figurinha;
3.3 – KIT 3 – R$ 40,00 – Medalha, figurinha;
3.4 – KIT 4 – R$ 160,00 - Medalha + Camiseta de bike – manga longa + figurinha;
3.5 – KIT 5 – R$ 140,00 - Medalha + Camiseta de bike – manga curta + figurinha.
Dados Bancários para depósito serão fornecidos através do contato: 34-98808-5284
OBS: As fotos dos kits serão divulgadas até dia 17/04;
5 – Modalidades – Corra ou Pedale
Pedale

Pedale: 100 Km
Pedale: 200 Km
Pedale: 300 Km
Pedale: 400 Km
Pedale: 500 Km
Pedale: 600 Km
Pedale: 700 Km
Pedale: 800 Km
Pedale: 900 Km
Pedale: 1000 Km
Pedale: 1500 Km
Pedale: 2000 Km

Corra

Corra: 60 Km
Corra: 80 Km
Corra: 100 Km
Corra: 150 Km
Corra: 200 Km
Corra: 250 Km
Corra: 300 Km
Corra: 350 Km
Corra: 400 Km
Corra: 500 Km
Corra: 600 Km

5.1 - Você pode correr ou pedalar solo ou dupla;
5.2 – A camiseta será do mesmo modelo para corrida e pedal(casual);
5.3 - Existe camisa de bike – valor a parte, favor consultar.
6 – Condições Físicas dos participantes do Desafio
6.1 - Ao participar do 4º Desafio Virtual da RN Sports, o (a) atleta assume a responsabilidade por seus dados
fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo
conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão física para participar do evento.
6.2 - Todos (as) os (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação médica para
realização do evento, pois a organização não se responsabilizará pela saúde dos (as) atletas.
6.3 - O competidor é responsável pela decisão de participar do evento, avaliando sua condição física e seu
desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da competição.
7 – Divulgação e Direitos Autorais
7.1 - O (a) atleta que se inscreve e/ou participa do Desafio está incondicionalmente aceitando e concordando
em ter sua imagem divulgada através de fotos, filmes, rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer
outro meio de comunicação, para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem
acarretar nenhum ônus aos organizadores, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida
com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de comunicação em qualquer tempo/data.
7.2 - Todos os participantes do evento cedem todos os direitos de utilização de sua imagem para a empresa
organizadora do evento.
7.3 - A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo - tape relativos à prova/competição têm os
direitos reservados aos organizadores, caso seja realizado.

