
REGULAMENTO 
 
CORRA - CORRIDA REGIONAL DE AMADORES (CORRIDA VIRTUAL) 
 
1 A PROVA: 
1.1 A prova “CORRA - CORRIDA REGIONAL DE AMADORES (CORRIDA VIRTUAL)” é uma 
realização da TV Fronteira e será promovida no período de 25 a 28 de março de 2021, 
nas distâncias de 3km, 5 km e 10 km, percursos a serem percorridos individualmente 
por pessoas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, devidamente inscritas, 
doravante denominadas atletas, evento este que ocorrerá independentemente das 
condições climáticas. 
1.2 A prova poderá ser executada da forma em que o atleta achar melhor; 
1.3 Em hipótese alguma poderão ocorrer aglomerações por parte dos atletas; 
1.4 A prova deverá ser, OBRIGATORIAMENTE, realizada individualmente; 
1.5 A apuração será realizada através do aplicativo Fronteira e Você. 
 
2 REGRAS GERAIS DO EVENTO: 
2.1 Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na 
ficha de inscrição e resultado do tempo. Caso haja fraude comprovada, o participante 
será desclassificado da prova e responderá por crime de falsidade ideológica e/ou 
documental e o valor da inscrição não será devolvido. 
2.2 O participante ao realizar sua inscrição autoriza automaticamente a utilização de 
sua imagem, renunciando o recebimento de qualquer renda que vier ser auferida com 
direitos à televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, 
promoções, internet e qualquer mídia, em qualquer tempo; 
2.3 Não haverá reembolso por parte da organização bem como de seu patrocinador, 
apoiadores e realizadores de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou 
acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de qual seja o motivo, nem 
por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que, porventura, o atleta venha sofrer 
durante a participação no evento; Também não haverá reembolso em caso de não 
realização do evento por restrição imposta pelo Poder Público. 
2.4 A organização do evento bem como seu patrocinador, apoiadores e realizadores 
não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, 
seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e 
exclusiva responsabilidade do autor; 
2.5 Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas; 
2.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender o evento por questões de 
segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior, 
especialmente por restrições impostas pelo Poder Público em razão do estado de 
pandemia. 



 
 
 
 
3 DAS INSCRIÇÕES E DOS PRAZOS: 
3.1 As inscrições para o “CORRA - CORRIDA REGIONAL DE AMADORES (CORRIDA 
VIRTUAL)” serão realizadas no site ge.globo/corra, no período de 01 de fevereiro a 17 
de março de 2021 ou até atingir o número máximo de inscritos; 
3.2 A inscrição será efetivada mediante pagamento; 
3.3 O valor das inscrições será de acordo com lote e datas estabelecidas na tabela 
abaixo: 
 

Lotes Vagas Período de Inscrição Valor 
1º lote 150 01 a 21/02 R$ 30,00  
2º lote 100 22/02 a 07/03 R$ 35,00  
3º lote 50 08/03 a 17/03 R$ 40,00  

 
3.4 As inscrições serão limitadas a um número máximo de 300 (trezentos) atletas; 
3.5 A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos e 
valores ou ainda adicionar ou limitar o número de inscritos por lote do evento em 
função de necessidades/ disponibilidades técnicas / estruturais, sem prévio aviso. 
3.6 Preservando os direitos assegurados ao idoso, conforme disposto na lei nº 10.741 
de 1º de outubro de 2003, maiores de 60 anos de idade terão condição diferenciada 
no valor da inscrição. Para obter o cupom de desconto (50%), é necessário enviar a 
foto do RG ou CNH para o e-mail: corra@tvfronteira.com.br; 
3.7 A política padrão da plataforma Sympla, responsável pelas inscrições, garante o 
direito ao cancelamento do pedido até 07 dias após a compra, desde que solicitação 
seja encaminhada ao organizador até 48 horas antes do início do evento.  
3.8 Após o prazo padrão ser expirado, o valor pago não poderá ser reembolsado e a 
inscrição não poderá ser cancelada. 
 
4 PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
4.1 Acessar o site ge.globo/corra; 
4.2 Clicar no banner do evento; 
4.3 Selecionar o percurso que deseja realizar; 
4.4 Preencher os campos de identificação; 
4.5 Efetuar o pagamento; 
Parágrafo Único: Ao se inscrever no evento, o atleta está confirmando sua 
participação. 
 
 
 



5 ENTREGA DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 A entrega da camiseta, número identificador e medalha de participação ocorrerá 
nos seguintes locais – TV Fronteira (Presidente Prudente) e na TV Fronteira (Sucursal 
de Dracena) com toda a segurança, respeito às normas de vigilância sanitária e 
comodidade para os atletas; 

5.2 O participante poderá optar, no momento da inscrição, em receber o Kit de 
Participação via Correios, sendo o responsável pelo pagamento da taxa de envio e pela 
retirada no local indicado pelos Correios. 

5.3 A camiseta será confeccionada nos tamanhos (P, M, G e GG) e entregue no local de 
retirada escolhido no ato da inscrição, não podendo ter alterações ou troca de 
tamanho. 

5.4 Para retirada é necessário apresentar o documento de identificação com foto e o 
protocolo de inscrição (físico ou virtual) com QR Code; 

5.5 A retirada da camiseta, número de identificação e medalha poderá ser feita por 
terceiros acompanhados de uma cópia de documento de identidade do atleta junto 
com o comprovante de inscrição; 

5.6 O período de entrega da camiseta será de 22 a 24 de março; 

 
6 DISTÂNCIAS 
6.1.1 O “CORRA - CORRIDA REGIONAL DE AMADORES (CORRIDA VIRTUAL)” terá 
distâncias a serem percorridas por adultos. 
6.1.2 As distâncias serão 3km, 5km ou 10km conforme escolha no ato da inscrição: 
 
7 REGRAS ESPECÍFICAS DA CORRIDA: 
7.1 O atleta poderá utilizar qualquer aplicativo de marcação com georreferenciamento 
para a realização da sua prova. 
7.2 O atleta assume e, expressamente declara, que é conhecedor do seu estado de 
saúde e capacidade atlética e que treinou adequadamente para o evento, assumindo, 
assim, total responsabilidade pela sua participação. 
 
9 APURAÇÃO: 
9.1 O resultado será divulgado no site ge.globo/corra; 
9.2 A organização disponibilizará o aplicativo Fronteira e Você para os atletas 
comprovarem a participação na prova; 
9.3 O aplicativo deverá ser baixado no celular; 
9.4 O atleta inscrito irá acessar o aplicativo, clicar no banner do evento e seguir as 
instruções; 



9.5 No período para realização da corrida, de 25 a 28 de março de 2021, cada atleta 
deverá realizar a sua prova individualmente e da forma que achar mais conveniente; 
9.6 Ao término da prova, o atleta deverá informar o tempo realizado e enviar, pelo 
aplicativo Fronteira e Você, duas fotos: uma de corpo inteiro, vestido com a camisa do 
evento e exibindo o número de identificação, e a outra comprovando a realização do 
tempo percorrido que pode ser através de um print (imagem) de qualquer app com 
georreferenciamento que registre quilometragem, mostrando seu desempenho (pace) 
e mapa do trajeto percorrido. 
 
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
10.1 A organização reserva-se no direito de alterar este regulamento quantas vezes 
necessárias, garantindo a sua divulgação de forma eficaz, sem prévio aviso. 
10.2 Em hipótese alguma poderá ocorrer aglomerações por parte dos atletas, devendo 
ser observadas e respeitadas as normas de distanciamento social e medidas de 
prevenção ao Coronavírus. 
10.3 A prova deverá ser OBRIGATORIAMENTE realizada individualmente; 
 
CONTATO:  
Organização: TV Fronteira Paulista – corra@tvfronteira.com.br 
 


