4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020
REGULAMENTO
O 4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020 constitui em uma corrida pedestre de
forma virtual, para participantes devidamente inscritos (denominados neste
regulamento como “Atleta”), de ambos os sexos, em que o inscrito pode optar por
realizar sua atividade na data, hora e local que desejar, podendo registrar sua
atividade conforme instruções para tal entre os dias 10 de outubro de 2020 e 15 de
novembro de 2020. A atividade só poderá ser validada após inscrição efetivada com
sucesso. Só será válido um tempo registrado.
1 - DISTÂNCIA
O atleta inscrito no 4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020 terá a obrigatoriedade,
sob pena de invalidar seu registro, de cumprir uma das distâncias oficiais da prova (6
km, 12 km, 18 km ou 36 km), tendo para isto a liberdade para realizá-lo no local e data
que desejar, efetuando seu registro de sua atividade a partir do dia 10 de outubro de
2020 (após efetivação da inscrição);
2 - INSCRIÇÕES
2.1 - A organização se reserva no direito, e sem aviso prévio, de encerrar ou prorrogar
as inscrições ou ainda alterar o número máximo de inscritos inicialmente previstos
para o desafio;
3 - COMO SE INSCREVER NO 4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020
Para realizar sua inscrição individual no desafio o atleta deverá acessar o site da
Sistime e seguir o processo/passos para realizar a inscrição.
3.1 - Sob nenhuma hipótese haverá reembolso de nenhum valor referente as
inscrições realizadas;
3.2 - As inscrições são pessoais e intransferíveis devendo se restringir à participação
EXCLUSIVA do atleta inscrito;
3.3 - Valores:
• R$ 69,90 para retirada de kits presencialmente na Cervejaria Maltesa - Rua Dr. João
Guião, 1596 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, em datas que serão previamente
divulgadas nas mídias digitais oficiais da prova (@rockrunribeirao);*
• (COM FRETE) R$ 89,00 para entrega de kit em Ribeirão Preto, via Correios;
• (COM FRETE) R$ 94,90 para entrega de kits em outras localidades brasileiras, via
Correios;

*O parceiro do 4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020, a Cervejaria Maltesa, dará de
BRINDE uma lata (473 ml) de cerveja personalizada do desafio aos participantes que
buscarem o kit em sua fábrica, no endereço acima citado. Uma lata por participante.
4 - REGULAMENTO GERAL DO DESAFIO
Ao realizar sua inscrição para o 4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020, o
participante declara diante da organização, apoiadores e demais envolvidos, que:
4.1 - Assume total responsabilidade pela as informações fornecidas no ato da
inscrição;
4.2 - Gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física;
4.3 - Declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição e
assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação;
4.4 - Ceder gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, renunciando o
recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou
qualquer outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer
mídia, em qualquer tempo;
4.5 - Declara ainda ciência de que:
4.5.1 - 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 no desafio, independente de
qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por
ventura o atleta venha sofrer durante a participação no desafio;
4.5.2 - A organização do desafio bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta
inscrito no desafio, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;
4.5.3 - É recomendada a realização avaliação médica, e demais procedimentos
científicos necessários que lhe assegurem aptidão física para participação neste tipo de
desafio;

5. CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DE RESULTADOS/PARTICIPAÇÃO
5.1- Uma vez que todos os comprovantes serão devidamente analisados, para que seja
confirmada a efetiva participação do atleta no desafio, para que seja aceito e sua
atividade considerada realizada, os comprovantes devem seguir as seguintes regras:
abaixo para ser aceito, caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado.

Caso o comprovante seja reprovado, você poderá enviar uma nova análise.
5.1 - Terem imagens legíveis;
5.2 - Distância de 6 km, 12km, 18km ou 36km.
Obs: Não serão validados registros com distância diferente das acima mencionadas ou
com imagens ilegíveis. Em caso de reprovação o comprovante pode ser reenviado para
nova análise (a distância deverá ser percorrida em uma única corrida, ou seja, não
poderá por exemplo, se inscrito nos 18 km, correr 6 km em um dia e as distâncias
complementares em outras datas ou períodos diferentes).
6 - ENTREGA DE KITS
6.1- O atleta deverá retirar o seu kit em datas que serão divulgadas posteriormente, ou
em caso de solicitação de recebimento em domicílio (Correios ou entrega própria)
enviaremos o código de rastreio para consultar a situação do seu pedido no site dos
Correios, caso seja entrega por esta via, ou disponibilizaremos informações da entrega
por meios próprios através do “fale conosco” do site do desafio;
6.2 – O inscrito poderá retirar o Kit em local e datas a serem divulgadas pela
organização, independentemente de terem completado o percurso;
7. RANKING E CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
7.1 - Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo registrado
pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular.
7.2- Os atletas entrarão em um ranking com os demais participantes do desafio DE
ACORDO COM AS RESPECTIVAS FAIXAS ETÁRIAS E SEXO;
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS
8.1- Todos os atletas inscritos e que comprovem sua corrida e registrarem
devidamente sua participação, terão direito à medalha de participação, camiseta
alusiva ao desafio e bandana. Os que retirarem o kit na Cervejaria Maltesa receberão
COMO BRINDE uma lata (crowler 473ml) com rótulo especial e uma garrafinha de Suco
Spress.
8.2 - Não haverá QUALQUER OUTRA PREMIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA;
8.3 - O ranking terá apenas caráter informativo para conhecimento das respectivas
performances
8.4 - Casos omissos neste regulamento, será resolvido exclusivamente pela equipe
organizacional do desafio

4º ROCK RUN RIBEIRÃO – VIRTUAL 2020
Digital e divertida. Como sempre, ANIMADA! Lembre-se de marcar suas fotos com
@rockrunribeirao para repost nas mídias digitais do desafio!
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