
 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL CORRIDA GIRL POWER RUN 

Você pode correr onde e quando quiser. 

1.PROVA 

1.1 O Desafio Virtual Girl Power Run será realizado no formato de “Corrida Virtual”. As inscrições 

da PRÉ VENDA começam a ser vendidas a partir do dia 15/07/2021. 

1.2 As CORRIDAS E CAMINHADAS serão disputadas nas distâncias de 3,5,10 e 21 quilômetros,a 

serem percorridos por pessoas devidamente inscritas.  

1.3 Corra a quilometragem escolhida e comprove por meio de aplicativo de corrida; ou relógio 

GPS; ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da corrida virtual. 

1.4 VALIDAÇÃO para participar no ranking nacional, pódio virtual e premiação é necessário validar 

seu resultado. Acesse o site Monve Sports, selecione o campo Validação, preencha seus dados e 

anexe seu tempo para validação de seu resultado.  

1.5 RANKING assim que validarmos seu resultado você será incluída no ranking da distância 

escolhida   

1.6 Os atletas serão classificados de acordo com o print ou foto do tempo de sua corrida virtual 

registrado pelo GPS, painel da esteira ou APP do celular. 

1.7 Os atletas entrarão em um ranking com corredores de todo o Brasil. 

1.8 ENVIO DOS KITS o envio é realizado através dos correios, e você recebe seu código de 

rastreamento no e-mail cadastrado no ato da inscrição. Caso seu kit não seja recebido no 

endereço de entrega, a equipe Monve Sports cobrara um novo frete para o reenvio do kit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL. 

2.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pela as informações 

fornecidas no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar 

atividade física, bem como declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da 

competição. Assume quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação; 

 

 

 

2.2 Ao participar desta corrida virtual, o atleta cede 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; 

 

2.4  A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização 

de teste ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 

 

3.INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para a Corrida Virtual GIRL POWER RUN serão realizadas no site 

www.monvesports.com.br 

Todos os kits começam a ser enviados a partir de 30 dias após o pagamento da inscrição (podendo 

ser antecipada a data). 
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