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REGULAMENTO 
 
 

1. FINALIDADE E ORGANIZAÇÃO 
 

1.1. O CIRCUITO VIRTUAL DE CORRIDAS BLUE MED, tem por objetivo estimular a prática 
esportiva de corredores e caminhantes, independentemente de ser indoor ou outdoor, 
sem caráter competitivo e respeitando as recomendações ou obrigatoriedades de 
distanciamento social e uso de máscara.  
 

1.2. A realização destes eventos estará sob a responsabilidade da Tri Esportes, empresa 
pertencente ao Grupo Tribuna, na qual é a IDEALIZADORA, REALIZADORA e ORGANIZADORA 
do circuito. 
 

1.3. A corrida e caminhada serão disputadas nas distâncias de 3, 5 e 10 km a ser percorrido por 
pessoas de ambos os sexos, devidamente inscritas e doravante denominados ATLETAS. 

  
2. O CIRCUITO 

 
2.1. O CIRCUITO DE CORRIDAS VIRTUAIS BLUE MED terá disponível as modalidades de 3, 5 

e 10 km e realizado por meio de 3 etapas: Setembro Vermelho (prevenção de doenças 
cardíacas), Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama), Novembro Azul (prevenção 
do câncer de próstata) com local definido pelo ATLETA, sendo indoor ou outdoor, 
utilizando esteira ergométrica ou não. Basta ter um relógio com GPS, APP no celular 
e/ou visor da esteira. 

 
2.2. Programação:  

 

• Serão realizadas 3 etapas conforme cronograma abaixo: 

 Etapa 1 - Setembro Vermelho - Dias 11, 12 e 13 de setembro de 2020 

 Etapa 2 - Outubro Rosa - Dias 9, 10 e 11 de outubro de 2020 

 Etapa 3 - Novembro Azul - Dias 6, 7 e 8 de novembro de 2020 

• O local e percurso será de acordo com a preferência do ATLETA, sendo indoor 
 ou outdoor, utilizando esteira ergométrica ou não;  



• Medição do tempo: o ATLETA precisa realizar o percurso escolhido utilizando relógio 
com GPS, aplicativos de corrida ou esteiras registrando tempo e distância para 
comprovar e enviar o resultado no período previsto conforme cada etapa, sob pena do 
resultado não ser contabilizado pela ORGANIZAÇÃO;  

 

2.3.  A idade mínima para participação é de 16 anos completos até 31/12/2020. 

 
 

3. INSCRIÇÕES  
 

3.1. As inscrições poderão ser realizadas de duas formas: uma única inscrição para o circuito 
com direito a participar das 3 ou inscrição por etapa desejada. 
 
Kit Circuito (incluso 1 camiseta, 3 medalhas (1 de cada etapa) e 1 frete grátis*) 
Valor: R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) 
 
Etapa 1 - Setembro Vermelho (incluso 1 medalha e frete grátis) 
Valor: R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) 
 
Etapa 2 - Outubro Rosa (incluso 1 medalha e frete grátis) 
Valor: R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) 
 
Etapa 3 - Novembro Azul (incluso 1 medalha e frete grátis) 
Valor: R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) 
 
* O Kit Circuito poderá ser enviado após a realização da Etapa 3 em apenas um frete, 
mas caso o atleta opte poderá receber após a Etapa 1, a primeira medalha e camiseta 
e nas demais etapas os outros fretes serão por conta do ATLETA. Não será liberado 
para pedido nenhuma medalha onde não tenha sido feito a comprovação e verificação 
da prova realizada. 
 

3.2.  A inscrição deve ser realizada somente pela internet no site atribuna.com.br/circuito 
virtual, a partir de 14 de agosto e o término será de acordo com o limite de inscritos por 
etapa: 

 
 Etapa 1 - Setembro Vermelho: até as 12h do dia 13 de setembro 
 Etapa 2 - Outubro Rosa: até as 12h do dia 11 de outubro 
 Etapa 3 - Novembro Azul: até as 12h do dia 8 de novembro 

 
3.3.  As inscrições são limitadas e podem encerrar-se antes do prazo previsto, sem aviso 

prévio, caso o limite de inscrições seja alcançado e poderão, ainda, ser prorrogadas, a 
critério da organização. 
 
 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  
 

4.1.  O ATLETA deverá acessar o site atribuna.com.br/circuito virtual e preencher o formulário 
de inscrição. 

 



4.2.  Os dados deverão ser fornecidos corretamente, sendo obrigatório o preenchimento do 
endereço completo para posterior envio do kit de participação. 

 
4.3.  A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados 

cadastrais. 
 

4.4.  Após a efetivação do pagamento, o ATLETA receberá a confirmação de sua inscrição por 
e-mail. Caso não tenha recebido o e-mail de confirmação da inscrição, no site de 
inscrições é possível clicar em qualquer um dos botões de INSCRIÇÃO, inserir CPF e 
SENHA para acessar o menu MEUS PEDIDOS e verificar o status de inscrição. 
 

4.5.  A escolha do tamanho da camiseta do Kit Circuito estará disponível no ato da inscrição. 
 

4.6.  O idoso, para fazer jus ao benefício de 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor 
da inscrição, deve fazer contato com a ORGANIZAÇÃO por e-mail, enviando documento 
probatório da condição de idoso para o endereço trieventos@grupo-tribuna.com. Em 
ato contínuo, será enviado um cupom de desconto, pessoal e intransferível, para que o 
mesmo efetive sua inscrição. 
 

4.7.  A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer tempo suspender ou prorrogar prazos ou ainda 
adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades ou 
disponibilidades técnicas e sem aviso prévio. 

 
 
5. ENVIO E VALIDAÇÃO DE RESULTADO 

 
5.1.  O ATLETA é responsável por publicar seu resultado até às 23h59 (horário de Brasília)  

do dia 20 de novembro de 2020, sendo este o último prazo para àqueles que não 
conseguirem realizar conforme os períodos recomendados para cada etapa e já 
mencionados no item 2.2, seguindo os seguintes passos: 

 
a. Após inscrição o ATLETA deverá fazer seu cadastro pelo site www.99run.com ou 

aplicativo 99run.com com todos os dados solicitados e necessários. 
 

b. Assim que compensar o pagamento, a prova estará disponível para validação tanto no 
site, bem como aplicativo 99RUN.com, onde o ATLETA deverá correr a km escolhida e 
comprovar por meio de aplicativo de corrida ou relógio gps ou foto de painel de esteira 
ergométrica contendo tempo e distância da prova. 
 

c. Só serão válidas as corridas feitas após a inscrição e confirmação de pagamento do 
Evento. 
 

d. A validação deve ser feita pelo site ou aplicativo 99RUN.com na opção validar desafios. 
 

e. Todas corridas são analisadas e em caso de suspeita de fraude, o ATLETA poderá 
reenviar para nova análise. 
 

f. Em caso de confirmação de fraude, o ATLETA não recebe a medalha e poderá ter a conta 
suspensa da base de dados da 99run.com. 



g. Após validação o kit escolhido ficará na ABA PRÊMIOS dentro do aplicativo ou site da 
99RUN.com e deverá ser resgatado para que seja entregue no endereço determinado 
pelo ATLETA. 
 

h. Não será liberado para pedido nenhuma medalha onde não tenha sido feito a 
comprovação e verificação da prova realizada. 
 

 
6. REGRAS GERAIS DO EVENTO e CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS 
 

6.1.  O circuito não possui caráter competitivo e disponibilizará um ranking de classificação 
de acordo com registro enviado pelo próprio ATLETA. 
 

6.2.  As medalhas de participação serão enviadas para o endereço informado no ato da 
inscrição no prazo de até 20 dias corridos após a solicitação do resgate. 
 

6.3.  Caso o endereço tenha sido cadastrado errado, impossibilitando o envio para o ATLETA, 
a medalha ficará disponível para retirada na sede do Grupo Tribuna, porém de acordo 
com data e horário previamente agendados. 
 

6.4.  No ato da inscrição, o atleta deve concordar com os termos deste regulamento por 
meio de um aceite e assume total responsabilidade por sua participação em qualquer 
uma das etapas do circuito de acordo com o "TERMO DE RESPONSABILIDADE", parte 
integrante deste regulamento.  
 

6.5.  Ao participar de qualquer uma das etapas do circuito, o atleta cede todos os direitos 
de utilização de sua imagem e dos seus dados pessoais, renunciando ao recebimento 
de qualquer valor, quantia ou indenização ou renda que vier a ser auferida pelo Grupo 
Tribuna e suas empresas coligadas com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de 
transmissão. 
 

6.6.  Os INSCRITOS/ ATLETAS disponibilizam seus dados para o Grupo Tribuna e autorizam os 

ORGANIZADORES e as empresas coligadas do Grupo Tribuna, para que a qualquer 

tempo enviem em seus nomes, nos endereço eletrônicos ou físicos (ou qualquer outro 

fornecido) informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência, tendo 

ciência que estão, neste ato, fornecendo consentimento expresso, nos termos do inciso 

I, artigo 7º da LGPD ( Lei Geral de Proteção de Dados), para utilização dos seus dados. 

 

6.7.  O tratamento dos dados ora cedidos pelos ATLETAS da prova durará enquanto persistir 

o legítimo interesse do Grupo Tribuna e das suas empresas coligadas, na medida em 

que, independentemente do consentimento ora dado pelos ATLETAS, o Grupo Tribuna 

poderá ter que armazenar os dados para cumprimento de obrigação legal, regulatória; 

para o exercício regular de direitos em eventuais processos judiciais, administrativos.  

 

6.8.  Os ATLETAS são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no formulário 

de inscrição e pelos seus resultados. Caso haja fraude comprovada, o atleta será 

desclassificado da prova, ficando sujeito ainda a sanções legais. 
 



6.9.  Por se tratar de um circuito de corridas virtuais, a ORGANIZADORA não irá disponibilizar 

qualquer tipo de estrutura aos ATLETAS, bem como para qualquer tipo de emergência, não 

haverá serviço de ambulância ou atendimento médico. 

 

6.10.  O ATLETA assume toda a responsabilidade por sua participação em qualquer uma das etapas 

do circuito, devendo estar treinado e gozando de boa saúde. O ATLETA isenta de toda e 

qualquer responsabilidade, por si e por seus herdeiros, os ORGANIZADORES, Patrocinadores 

e/ou Apoiadores da prova, de quaisquer responsabilidades que possam existir. 

 

6.11.  A Direção Geral do circuito reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.  
 

6.12.  Não haverá reembolso por parte da ORGANIZAÇÃO bem como seus patrocinadores, 

apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 

utilizados pelos atletas nas corridas virtuais, independente de qual for o motivo, nem por 

qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por ventura o atleta venha sofrer durante sua 

participação. 

 

6.13.  A ORGANIZAÇÃO do circuito, bem como seus patrocinadores, apoiadores e 

realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta 

inscrito em qualquer das etapas, seja ao patrimônio público, à terceiros ou outros 

ATLETAS, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 

 

6.14.  Poderão os ORGANIZADORES/REALIZADORES suspender o evento por questões de 

segurança pública, atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem 

necessidade de qualquer comunicado prévio aos ATLETAS. 
 

6.15.  Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo ATLETA será passível de   

desclassificação.  
 

6.16.  Dúvidas ou informações técnicas deverão ser esclarecidas com a ORGANIZAÇÃO do evento 

através do  e-mail trieventos@grupo-tribuna.com. 
 

6.17.  A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 

alterar este regulamento, total ou parcialmente 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 
Eu, “identificado no cadastramento da inscrição”, no perfeito uso de minhas faculdades 
e gozando de boa saúde para participação da prova, DECLARO para os devidos fins de 
direito que:  
 
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual para ser realizada conforme 

prazos determinados para cada etapa do circuito e com distâncias de 3, 5 ou 10 km.  
 

2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou 
ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 
atividades físicas. 

 
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de 
invalidez e morte), isentando o Grupo Tribuna, seus ORGANIZADORES, 
colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 
quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, 
advindos da participação nesta PROVA. 

 
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento 

da PROVA.  
 

5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso 
descumpra o regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação 
sobre tais aspectos da prova.  
 

6. Autorizo o uso de minha imagem, assim como familiares e amigos, para fins de 
divulgação do evento, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de 
comunicação, sem geração de ônus para o Grupo Tribuna e patrocinadores.  

 

7. Autorizo a utilização dos meus dados pessoais pelo Grupo Tribuna e das empresas 
coligadas para os fins previstos na Lei Geral de Proteção de Dados e outros diplomas 
legais que versam sobre o tema. 

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

isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 

vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA. 


