
REGULAMENTO DA CORRIDA CAMINHADA DO DIA DOS PAIS DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

A vontade de alinhar na linha em competir aumenta a cada dia. Enquanto esse
momento  não  chega  a  Secretaria  Municipal  de  Esportes  de  União  de  Vitória  (SME)
preparou  uma  corrida  virtual,  “Corrida  Caminhada  do  Dia  dos  Pais”.  Flexibilidade,
motivação, ar puro e preparo físico são alguns dos motivos para você participar.  Seja
prudente, evite aglomerações.

Data de Inscrições: 05/07/2021 a 30/07/2021 (Na Secretaria Municipal de Esportes de
União da Vitória – Anexo ao Estádio Municipal Antiocho Pereira).

Período do Desafio: 01/08/2021 a 08/08/2021. 

Local: Qualquer local do   MUNDO  .

Hora: O horário que você achar melhor.

1. PARTICIPAÇÃO

1.1 Para participar do desafio é necessário ter uma conta de preferência no App STRAVA,
ou qualquer outro aplicativo, com perfil PÚBLICO;

1.2 Ao participar deste desafio virtual o atleta assume total responsabilidade pelos dados
fornecidos e aceita os termos deste regulamento;

1.3  A organização  não  se  responsabiliza  por  prejuízos ou  danos  materiais  durante  a
realização  do  desafio  virtual  causado  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 O desafio é individual;

1.6 Os atletas deverão percorrer 5 Km;

2. INSCRIÇÃO

2.1 Na Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória (SME)– Anexo ao Estádio
Municipal Antiocho Pereira.

2.2 Para realizar a inscrição será necessário doar um 1 Kg de alimento não perecível
que será destinado para a Abrigo Santa Clara, Rua Horácio Ribeiro - 1400, Bairro São
Sebastião - PR;

2.3 A inscrição é pessoal e intransferível;



2.4 O prazo de inscrição será: 05/07/2021 a 30/07/2021;

3. CATEGORIAS

3.1 Mista (composta por pai e filho) ou representante do (PAI) desde que a diferença de
idade seja superior a 10 (dez) anos;

4. PREMIAÇÃO

4.1 Troféu de 1º ao 5º Lugar (Um único troféu para a Dupla)
4.2 Certificado Virtual de conclusão da prova

5. VALIDAÇÃO DOS DADOS

5.1 A validação dos resultados será pelo App STRAVA, ou demais App  (será validado
pelo TEMPO DE MOVIMENTAÇÃO);

5.2 Faça o  login  ou crie a sua conta no STRAVA. Entre no Clube de Corrida do App
STRAVA (Corrida Caminhada Virtual Dia dos Pais de União da Vitória);

5.3 Inicie a corrida no App STRAVA (clique em GRAVAR e depois INICIAR);

5.4 Após finalizar  sua  corrida (atividade),  clique em  CONCLUIR  (Dê um nome a sua
atividade, por exemplo “Corrida Caminhada Virtual do Dia dos Pais”), carregue a foto que
você escolheu, e depois em SALVAR;

5.5 A prova deve ser realizada no mesmo dia e horário para ambos os corredores. Após a
corrida será necessário  postar  uma foto da dupla mo App Strava e cada atleta  deve
realizar  o  print  da tela  do App e encaminhar  para a Comissão Organizadora com os
tempos da corrida.

5.6 Quem utiliza a rede social Instagram deve postar uma foto do ponto turístico que você
escolheu, estar seguindo o perfil da Secretaria Municipal de Esportes de União da Vitória,
marcar o perfil da Secretaria e utilizar a hastag  #corridadiadospaisuva;

6. CLASSIFICAÇÃO

6.1 Para concorrerem à premiação os atletas, deverão OBRIGATORIAMENTE, percorrer
à distância de 5 Km (sendo realizado 3 km por um participante e 2 km por outro; 4 Km por
um e 1 Km por outro, etc.);

6.2  Os  atletas,  que  atingirem  à  distância  no  menor  tempo  serão  proclamados  os
CAMPEÕES da Corrida Caminhada Virtual do Dia dos Pais de União da Vitória;

Exemplo: Atleta “A” percorreu os 3 Km em 17 minutos e o atleta “B” os 2 Km em 15
minutos. Tempo Total = 32 minutos para os 5 Km. 


