REGULAMENTO BRASIL RIDE VIRTUAL CHALLENGE
A vontade de alinhar em um pelotão aumenta a cada dia. Enquanto este momento
não chega a Brasil Ride preparou para você uma corrida virtual, Brasil Ride Virtual
Challenge. Flexibilidade e motivação para treinos são alguns dos motivos para
você participar. Seja prudente, evite aglomerações!
DATA DE INSCRIÇÃO: 25/08/2020 A 02/10/2020
PERÍODO DO DESAFIO: 25/08/2020 A 01/11/2020
LOCAL: Qualquer lugar do mundo
HORA: O horário que quiser

1. PARTICIPAÇÃO
1.1 Para participar do desafio é necessário ter uma conta no STRAVA com perfil
PÚBLICO.
1.2 Ao participar desta corrida virtual o atleta assume total responsabilidade pelos
dados fornecidos e aceita os termos do regulamento.
1.3 A organização não se responsabiliza por prejuízos ou danos materiais durante
a realização da corrida virtual causados pelo atleta inscrito a terceiros ou outros
participantes.
1.4 A organização não se responsabiliza pela condição física do atleta e não
disponibilizará serviço médico de nenhuma ordem, seja atendimento ou resgate.
1.5 A corrida é individual.
1.6 O atleta terá que percorrer 600 Km e atingir uma altimetria acumulada de
13.000 m.
1.7 À partir da confirmação do pagamento você terá de 1 a 15 dias para iniciar o
seu desafio e atingir as metas.

2. INSCRIÇÃO
2.1 Passo a passo para sua inscrição:
- CLIQUE AQUI
- Clique em inscreva-se
- Clique em QUERO ME INSCREVER
- Faça seu login ou crie sua conta SPRINTA

- Escolha o Kit de sua preferência
- Preencha informações adicionais
- Realize o pagamento
- Pagamento confirmado, você aparecerá automaticamente na página do desafio.
Seu parazo de 1 a 15 dias começa a ser contado à partir deste momento.
CLIQUE AQUI, para visualizar sua participação no desafio
2.2 A inscrição é pessoal e intransferível.
2.3 O prazo de inscrição será: 25/08/2020 A 02/10/2020
2.4 Valor da inscrição:
2.4.1 KIT BÁSICO: R$ 79,00 + taxa
Máscara | Medalha | Meia
2.4.2 KIT GOLD: R$ 199,00 + taxa
Jersey | Bolsa Transversal | Máscara | Medalha | Meia
2.4.3 KIT PREMIUM: 299,00 + taxa
T-Shirt Dry | Boné | Jersey | Bolsa Transversal | Máscara | Medalha | Meia
2.4.4 KIT SUPER PREMIUM: 399,00 + taxa
Corta Vento | T-Shirt Dry | Boné | Jersey | Bolsa Transversal | Máscara |
Medalha | Meia
2.5 Os kits começarão a ser enviados pelo correio ou transportadora após o
encerramento das inscrições. O envio será feito até 01/11/2020. O prazo de
entrega dependerá do correio ou transportadora.

3. CATEGORIAS
3.1 Masculina
3.2 Feminina

4. PREMIAÇÃO
4.1 Uma inscrição para a Brasil Ride Cipó para o 1º homem no geral
4.2 Uma inscrição para a Brasil Ride Cipó para a 1ª mulher no geral

5. VALIDAÇÃO DOS DADOS
5.1 A validação dos resultados será pelo app STRAVA.
5.2 Faça seu login ou crie sua conta STRAVA
5.3 Após a confirmação do pagamento o atleta terá acesso ao desafio. Acesse a
página CLICANDO AQUI.
5.4 Conecte-se a sua conta STRAVA ou crie sua conta.
5.5 Inicie seu desafio no aplicativo STRAVA (clique em gravar).
5.6 Após finalizar sua pedalada, clique em CONCLUIR e depois em SALVAR.
5.7 Entre no link do desafio, CLIQUE AQUI.
5.8 Conecte-se com seu login e senha SPRINTA .
5.9 Clique em SINCRONIZAR TREINOS.
5.10 Clicar em ENTRAR COM STRAVA

5.11 Realizar o mesmo procedimento a cada etapa do desafio.
5.12 Você pode acompanhar o ranking deste desafio por este link: CLIQUE AQUI.
5.13 À partir da confirmação do pagamento seu prazo começa a contar e você
terá de 1 a 15 dias para atingir a distância mínima de 600 Km e a altimetria
acumulada mínima de 13.000 m.
OBS: Atividades realizadas no rolo não serão sincronizadas pelo STRAVA que
permite somente atividades outdoor.

6. CLASSIFICAÇÃO
6.1 Para concorrerem à premiação o atleta, masculino e feminino, deverá
OBRIGATORIAMENTE, percorrer no mínimo 600 Km e atingir no mínimo 13.000
m de altimetria acumulada.
6.2 Os atletas, masculino e feminino, que atingirem a distância e a altimetria no
menor tempo serão proclamados campeões da Brasil Ride Virtual Race.

6.3 Não serão levados em consideração distâncias e altimetrias superiores aos
solicitados para efeito de classificação. Por exemplo, pedalar 600 Km com 13.000
m de altimetria acumulada é o mesmo que pedalar 700 Km com 15.000 de
altimetria acumulada.

