
 

 

 

 

21K SERGIPE RUN 

A 21K SERGIPE RUN vem para agregar o estímulo a prática de exercícios físicos, sem               

aglomeração, em locais isolados, utilizada como ferramenta motivacional. 

 

Capítulo I – PROVA 

1º. A 21K SERGIPE RUN – Corrida Virtual e Live Show Solidária, vem com o intuito de                 

ajudar a quem precisa e ao mesmo tempo manter ativo o espirito esportivo dentro de cada                

um de nossos atletas, dessa vez de uma forma diferenciada onde o atleta poderá correr               

em sua casa e ao mesmo tempo contribuir com a instituição APAE. 

Capítulo II – INSCRIÇÃO 

2º. As inscrições poderão ser realizadas através do Speed Zap Móvel (79 99888-1760). A              

partir do dia 26 de agosto de 2020, durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira                

das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h, o regulamento se encontrará disponível no                 

site oficial da Speed Produções e Eventos.  

3º. As inscrições serão encerradas no dia 09 de outubro de 2020 ou até o limite técnico de                  

inscritos para o evento (inscrições limitadas). 

4º. Será permitido apenas pagamento via transferência bancária através das contas           

Banese e Caixa Econômica Federal, (inscrições só serão validadas após o envio do             

comprovante de transferência via WhatsApp). 

5º. As transferências bancárias deverão ser feitas para as seguintes contas:  



 

 

 

 

 

Nome: Speed Produções e Eventos           CNPJ: 28.119.350/0001-90 

Caixa Econômica Federal: Agência:4408 Conta:730-0     

Operação:003(PJ) 

Banese:                                Agência:065          Conta:03/100980-2          Operação:03 

 

6º. Após o encerramento das inscrições não haverá, sob hipótese alguma, alterações e             

substituições de dados dos inscritos no evento 

7º. A inscrição na 21K SERGIPE RUN é pessoal e intransferível, não podendo qualquer              

pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação.  

8º.A 21K SERGIPE RUN está aberta a todo território nacional, poderão participar da             

corrida virtual, atletas acima dos 12 anos de idade(prova de 2,5km), 14 anos de              

idade(prova de 5km) e 18 anos de idade(prova de 10km e 21km.) completados até dia               

31/12/2020 de ambos os sexos, regularmente inscritos e de acordo com o Regulamento             

Oficial da prova. 

9º. No ato da inscrição, o participante aceita todos os termos do regulamento e assume               

total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE             

RESPONSABILIDADE, parte integrante deste regulamento. 



 

 

 

10º. 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/disponibilidades técnicas/estruturais (Live show) sem prévio aviso. 

11º. O valor referente à inscrição será ao kit da prova: 

I. Kit 21K SERGIPE RUN - R$35,00 – Bolsa TNT, Medalha de Participação,            

Máscara Personalizada, Álcool em gel 70%, Certificado Digital*, Número do peito,           

Squeeze dobrável, Copo Long Drink, 01 Água Imperial, 01 Guaraforte. 

 

II. Parágrafo Único: Os dados preenchidos pelo atleta no ato de inscrição são de             

total responsabilidade do mesmo, sendo obrigatório o preenchimento dos dados          

completos, em caso de falhas no fornecimento dos dados a Speed Produções e             

Eventos não se responsabilizará. 

 

III. Capítulo III – Entrega de Kits 

12º. Os kits da corrida virtual serão entregues no endereço do atleta informado no ato de                

inscrição, em casos de problemas na entrega do kit, como ausência ou endereço incorreto,              

a responsabilidade da retirada será por conta do atleta na sede da Speed Produções e               

Eventos. 

13º.Aos atletas residentes em Aracaju e ou na Grande Aracaju (Nossa Senhora do             

Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão) não pagarão taxas de entrega. 

14º. Aos atletas residentes em demais localidades será adotado a modalidade de frete via              

FOB (Por conta do atleta). 



 

 

 

15º. O envio dos kits será realizado após a live show, com início no dia 13 de outubro de                   

2020, sendo feita programação por bairros e informada pelo Speed zap até o dia 20 de                

outubro para Aracaju e grande Aracaju. 

 

Capítulo IV - INSTRUÇÕES E REGRAS PARA CORRIDA 

 

16º. A CORRIDA VIRTUAL será realizada nas distâncias de 2,5Km, 5km, 10Km e 21k, na 

categoria INDIVIDUAL MASCULINO e INDIVIDUAL FEMININO, com o percurso a ser 

definido pelo atleta. 

16.1. Para a prova de 21k poderá ser adotada a forma de fracionamento do percurso 

das seguintes maneiras: 

● 21km - (O atleta deve completar a distância em um único percurso). 

● 21km - 2x10k (O atleta deve completar a distância em 2 percursos de 10,5km). 

● 21km – 4x5k (O atleta deve completar a distância em 4 percursos de 5,25km.) 

*O envio do resultado fracionado deverá ser efetuado de forma única em 

apenas 01 formulário. 

17º. A prova poderá ser realizada dentro de sua casa, na rua (contanto que seja de forma                 

segura, sem comprometer a segurança alheia), sempre utilizando máscara de proteção, ou            

na esteira.  

18º. A Live Show Solidária terá a duração de 03:00h (três horas). 

 



 

 

 

19º.O atleta poderá registrar sua corrida e enviar a partir do dia 28 de setembro de 2020, e                  

terá um limite máximo até o dia 10 de outubro às 21:00h, para enviar seus resultados ao                 

nosso Speed Zap Móvel (79 99888-1760). 

 

20º.Será iniciada uma Live Show Solidária em nosso canal do Youtube a partir das 17h do                

dia 10 de outubro de 2020, com atrações e muita interação. 

 

21º. Às 17:45h iniciaremos uma largada oficial da nossa 21K SERGIPE RUN, com             

encerramento da prova às 20:00h. 

 

Parágrafo Único: O atleta não se prenderá a realização da corrida virtual somente no dia               

da prova 10/10/2020 às 17h, ele poderá enviar o resultado antes, conforme artigo 19º              

deste regulamento, e desfrutar da live que teremos várias atrações e participações, com             

divulgação do resultado oficial de cada atleta. 

 

22º. Corra a distância CONTÍNUA (sem pausas) *EXCETO PARA O PERCURSO 21K, em             

sua casa, na rua ou na esteira no percurso que você se inscreveu utilizando um aplicativo                

em execução que exibe o resultado com: Tempo, Distância, e Gráfico do Trajeto             

percorrido por exemplo: Strava. Garmim, Polar, RunKeeper, Endomondo, MapMyRun,         

Runtastic, Nike Run Club, Map My Tracks, Runner, Polar, Tomtom entre outros. Apenas             

serão validados resultados corridos com aplicativos. 

 

23º. Para validar os dados de sua corrida deverá preencher um formulário disponível no              

link abaixo https://forms.gle/Dmpg8pVzZCSH2y8w5, com nome completo, número do peito         

e um print do aplicativo utilizado, demostrando o tempo e os quilômetros percorridos, até              

https://forms.gle/Dmpg8pVzZCSH2y8w5


 

 

 

as 21h do dia 10 de outubro, sujeito a não ser integrado no resultado final da prova caso                  

exceda o horário limite de envio. 

23.1. O envio das fotos e vídeos para interação da nossa Live Show Solidária deverá               

ser realizado pelo mesmo formulário do envio dos dados da sua corrida:            

https://forms.gle/Dmpg8pVzZCSH2y8w5 até o dia 9 de outubro de 2020 às 18h           

(Opcional). 

24º. Recomendamos DISTANCIAMENTO social aos que possam fazer e aos que se            

inscreverem neste evento, recomendamos total segurança na sua participação. Procure          

fazer sua corrida em ambientes e horários com pouca circulação de pessoas. Usando             

sempre a máscara de proteção. 

25º. O resultado da prova será divulgado pela Speed Produções e Eventos em até 48h               

após o desfecho do evento, e também será enviado via SMS. Portanto todas as              

informações cedidas no ato de inscrição deverão ser verídicas e estar corretas. 

26º.A 21K SERGIPE RUN, trata-se de um evento virtual de caráter solidário, não será              

levado em consideração caráter competitivo nem premiações por colocação, todos atletas           

inscritos receberão seus respectivos kits de forma completa. 

27º.Durante a nossa live show teremos a disposição um link via QR Code para              

arrecadação de verbas destinadas a doações e compra de cestas básicas para a             

instituição APAE. 

28º.Também estaremos a disposição em nosso contato exclusivo (79) 99143-0442 e o            

nosso Speed Zap (79) 99888-1760, para receber doações de produtos e alimentos. 

 

 

https://forms.gle/Dmpg8pVzZCSH2y8w5


 

 

 

Capítulo V – Programação 

29º. Início das inscrições: Dia 26 de agosto de 2020. 

30º.Data do Evento: 10 de outubro de 2020. 

31º.Início da Live Show Solidária:  A partir das 17h do dia 10 de outubro de 2020, com 

sorteio de brindes. 

32º.Início da Largada Oficial: Às 17:45h do dia 10 de outubro de 2020, ao vivo em nossa 

Live Show Solidária.  

33º.Local do Evento: A definir pelo atleta (Em sua casa, na rua, em esteiras, etc.). 

34º.Hidratação: Por conta do Atleta, não deixem de se hidratar de forma constante. 

35º.Encerramento da prova: Às 20h do dia 10 de outubro de 2020. 

36º.Envio dos resultados: enviar os resultados até às 20h do dia 10 de outubro de 2020. 

37º.Entrega dos kits: a partir do dia 13 de outubro de 2020. 

38º.Divulgação dos Resultados: A partir do dia 13 de outubro de 2020, estará disponível, 

no site oficial da Speed Produções e Eventos, e enviados via SMS. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo VI – Termo de Responsabilidade 

 

40. No ato de inscrição o atleta confirma sua concordância com os termos abaixo:  
 

- Ao participar da CORRIDA, o (a) atleta assume a responsabilidade por seus dados 
fornecidos. 
 
- Aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea 
vontade cedendo todos direitos de utilização de imagem e seus dados pessoais, 
renunciando o recebimento de qualquer valor, quantia ou indenização relacionados a 
direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão. 
 
-Está apto a participar sendo conhecedor de seu estado de saúde e de sua aptidão 
física para a prova. 
 
-Todos (as) atletas participantes deverão estar em dia com rigorosa avaliação 
médica para realização da prova, pois a organização não se responsabilizará pela 
saúde dos (as) atletas. 
 
-O Corredor é responsável pela decisão de participar da prova, avaliando sua 
condição física e seu desempenho e julgando por si só se deve ou não continuar ao 
longo da Prova. 
 
-Cada atleta se responsabilizará por dados enviados e publicados de forma integra e 
final pelo organizador da prova. 
 
-A organizadora não irá se responsabilizar por atendimento de emergência de 
nenhuma natureza e nem por disponibilizar quaisquer estruturas aos atletas. 
 
 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

41º. As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas por e-mail:           

atendimento@speedproducoeseeventos.com.br, através do site    

www.speedproducoeseeventos.com.br, para que seja registrada e respondida a        

contento. 

 

Aracaju, 26/06/2020. 

  

Organização: SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS. 
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