
 

REGULAMENTO OFICIAL DESAFIO ESPORTE E FÉ 2022 

1.PROVA 

1.1 O DESAFIO ESPORTE E FÉ será realizado no formato de “Corrida Virtual”. 

1.2 A CAMINHADA será realizada na distância de 3km.  

1.3A CORRIDA será disputada nas distâncias de 5km,10km,21km e PEDAL 30km,50km e 100km. 

1.4 Você não precisa esperar seu kit chegar e a partir do momento em que sua inscrição for 

concluída você já pode realizar o Desafio. Corra ou pedale a quilometragem escolhida e comprove 

por meio de um aplicativo de corrida; ou relógio GPS e foto de painel da esteira contendo tempo e 

distância do desafio virtual. 

2.0 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.  

3.0 RANKING Nossa equipe tem o prazo de 7 dias para validar seu resultado e assim que 

validarmos você será incluído no ranking da distância escolhida (Caso tenha algum problema com 

seu resultado, a equipe de arbitragem entrará em contato).   

3.1 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. 

4.0 PÓDIO VIRTUAL- O pódio virtual desse evento será realizado no mês de JULHO. 

OPCIONAL- Você terá a opção de adquirir a TAG de medalha  

6.0 ENVIO DOS KITS o envio é realizado dentro do prazo de até 20 dias após a efetivação do 

pagamento da inscrição, 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. 

REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL. 

6.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pelas 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; 

6.2 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; 

6.3 A Organização da corrida virtual recomenda uma rigorosa avaliação médica 

7.INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições para o DESAFIO VIRTUAL ESPORTE E FÉ 2022 serão realizadas somente no site 

www.monvesports.com.br 

7.2 A equipe Monve Sports tem o prazo de 20 dias após o pagamento da inscrição para realizar o 

envio do seu kit (Prazo conservador por conta da personalização das camisetas, mas que pode ser 

antecipado). 

 

Maiores informações: (18)99650-2011 
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