- REGULAMENTO1 SOBRE A PROVA
A Maratona do Rio 2020 será realizada de forma virtual - mas o desafio é real!
Diante da impossibilidade de realizar a prova com todos largando juntos, na
edição deste ano os corredores irão definir seu próprio trajeto, correndo a
Maratona no local e percurso em que escolherem, no período de 09 a 12 de
Outubro de 2020.
O resultado será cadastrado através da plataforma Running Heroes, disponível
para download gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/gb/app/runningheroes/id1206006462)

e

Google

Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportheroes.runheroes)

ou

pelo site (https://br.runningheroes.com/pt/) .
Não podemos ficar parados. Além de oferecer um novo formato para que os
atletas consigam realizar a prova e receber a medalha, a Maratona do Rio vai doar
uma quantia por quilômetro percorrido para a Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ). A sua participação contribui no esforço de combate a pandemia.
#CorremosJuntos!

2 RESUMO
Participe em qualquer lugar do Brasil entre os dias 9 e 12 de Outubro de 2020.
Os kits serão entregues em domicílio para todos os atletas inscritos na Maratona
do Rio Virtual 2020 após o evento.
Provas: 5km, 10km, 21km, 42km e Desafio Cidade Maravilhosa (21km+42km);

3 INSCRIÇÕES
As inscrições são feitas através do site Ticket Agora (www.ticketagora.com.br/) até
o dia 12/10/2020.
A idade mínima para participação na Maratona (42 Km) é de 20 anos, para o
Desafio Cidade Maravilhosa (21km+42km) é de 20 anos, para a Meia Maratona (21
Km) é de 18 anos, para a prova de 10k é de 16 Anos e para a prova de 5K é de 14
anos. Se o atleta for menor de 18 anos será necessária a autorização dos pais ou
responsável legal, conforme orientado na página de compra.
No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção
apresentada no sistema online, o participante aceita todos os termos do mesmo
e assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o
"TERMO DE RESPONSABILIDADE", parte integrante deste regulamento.

4 CUSTO DE INSCRIÇÃO
O preço da inscrição no evento será aquele descrito em tempo real na página
oficial deste evento (www.maratonadorio.com.br), sendo o valor final definido
segundo critérios de disponibilidade do número de inscrições por lote. Caso o (a)
atleta queira adquirir itens ou serviços agregados, juntamente com a inscrição,
deverá pagar o valor adicional referente aos itens selecionados.

5 CLUBE MARATONA +ALEGRIA
O atleta inscrito na prova ganha acesso gratuito até Dezembro/2020 no Clube
Maratona +Alegria, através do site https://www.maisalegria.com/. A assinatura dá
acesso a um conjunto de benefícios como descontos em experiências, produtos e
serviços exclusivos para membros. A Maratona do Rio ainda terá uma área de
vídeos com Master Classes e Programas de Treinamento montados pelos nossos

especialistas. Após o período gratuito, o atleta poderá optar por continuar a fazer
parte do Clube. Os valores e planos estão disponíveis na página.

6 KIT
Os kits das provas 5k, 10k, 21k, 42k e Desafio Cidade Maravilhosa contém: Camisa,
Medalha, Número de Peito (digital para impressão) e Certificado de Conclusão
Digital.
Atletas que fizeram a inscrição para o Desafio Cidade Maravilhosa na versão física
e optaram pela transferência para Prova Virtual receberão também a camisa
Finisher.
Corredores inscritos nos planos disponíveis a partir do 03/09/2020, terão direito ao
Kit vinculado a sua inscrição. O plano Essential inclui Medalha, Número de Peito
(digital para impressão) e Certificado de Conclusão Digital. O Plano Essential Plus
inclui Camisa, Medalha, Número de Peito (digital para impressão) e Certificado de
Conclusão Digital. O plano Clube Maratona do Rio não inclui Kit.
O tamanho das camisas estará descrito na plataforma de inscrição, de acordo com
a disponibilidade, e não será possível fazer alterações nos tamanhos das camisas
após a confirmação da inscrição.

7 ENTREGA DO KIT
O envio será feito em até 60 dias após a prova no endereço informado no
momento da compra. O prazo de recebimento varia de acordo com o endereço e
o atleta terá acesso ao código de rastreio da entrega. Atletas inscritos na prova
física que optaram pela transferência para a Prova Virtual ganham frete grátis.
Para os planos disponíveis a partir do 03/09/2020, o frete é calculado no momento
da inscrição.

8 PERCURSO
A Maratona do Rio será onde você quiser! O corredor vai definir o local e trajeto
que irá percorrer na prova. Escolha o local onde se sentir mais confortável para
completar a distância da prova - seja em um local público, dentro do seu
condomínio ou até mesmo na esteira*. A Maratona do Rio conta com as seguintes
provas:
● 5km
● 10km
● 21km
● 42km
● Desafio Cidade Maravilhosa: 21km+42km
*confira se o seu sensor de atividade é compatível com atividades em esteira.

9 RECOMENDAÇÕES
As provas podem ser realizadas em grupo, mas lembre-se de respeitar os novos
protocolos de segurança, usar a máscara e manter distância segura dos demais
atletas.
Não deixe de seguir as normas de segurança do seu estado com relação à
pandemia e não esqueça de se alimentar e hidratar ao longo do percurso.

10 DATA DA PROVA
Você terá um final de semana inteiro para escolher o momento de realizar a sua
prova. As provas virtuais estarão disponíveis no aplicativo do Running Heroes de
00h do dia 9 de Outubro (sexta-feira) até as 23h59 do dia 12 de Outubro (segunda)
- exceto para os atletas inscritos no Desafio Cidade Maravilhosa, que devem
completar a prova de 21km no dia 11/10/2020 e a prova de 42km no dia 12/10/2020.

11 INSTRUÇÕES RUNNING HEROES
A prova será realizada através do aplicativo Running Heroes - renomada
plataforma de provas internacionais. Você receberá um código de acesso por email para ativar a sua prova no aplicativo da Running Heroes. Este número é
pessoal e intransferível.
Certifique-se de que você baixou o Running Heroes e finalizou seu cadastro,
linkando seu aplicativo de monitoramento de atividades preferido. Utilizando o
código de acesso que você recebeu por email, inscreva-se na sua prova,
considerando a distância escolhida. Lembramos que o kit que você receberá é
referente a distância escolhida no momento da inscrição da prova física.
Vá na aba “desafios” da Running Heroes e se inscreva na sua prova. Realize a
corrida durante o período oferecido pela organização do evento e aproveite! O
resultado é cadastrado automaticamente na plataforma caso essa função esteja
habilitada no aplicativo de monitoramento de atividades.
Atividades

cadastradas

antes

ou

após

o

prazo

de

conclusão

serão

desconsideradas. Atletas inscritos no Desafio Cidade Maravilhosa devem realizar
as atividades em dois dias consecutivos, respeitando a ordem das provas
(21km+42km).
As atividades devem ser realizadas de uma vez só e o aplicativo de monitoramento
de atividades deve ser finalizado ao executar a distância proposta. Não nos
responsabilizamos em casos de mau funcionamento dos aplicativos utilizados
para trackear sua corrida.
O atleta já pode baixar o Running Heroes e começar a treinar através dos Desafios
virtuais semanais gratuitos.

12 PASSO A PASSO RUNNING HEROES

1 - Baixe a plataforma Running Heroes - Via aplicativo ou site.
2 - Inscreva-se na plataforma e cadastre-se nas novidades para receber todas as
informações da sua prova.
3 - Conecte os seus dispositivos ou aplicativos preferidos para registrar as
atividades.
4 - Antes da prova, se inscreva e conclua um dos Desafios públicos e gratuitos para
conhecer e testar a plataforma.
5 - Para realizar a prova, busque pela Prova Virtual Maratona do Rio na aba de
Desafios.
6 - Escolha a sua Prova, valide seu código e inscreva-se.
7 - Comece a sua corrida e fique atento às condições, regulamento e janela de
participação.
8 - Atenção: encerre a atividade após concluir a distância da sua prova, não é
recomendado correr além da distância prevista sob risco de afetar os dados.
9 - Verifique sua classificação no Ranking e compartilhe suas conquistas nas redes
sociais com a hashtag #CorremosJuntos #MaratonaDoRio.
10 - Receba seu kit em casa.

13 SORTEIO
Para os atletas inscritos na prova presencial que optaram por correr a Maratona
do Rio Virtual 2020, a organização vai sortear prêmios exclusivos.
Dois atletas terão a oportunidade de correr a Maratona de Paris em 2021, com os
custos de inscrição da prova, passagem aérea e hospedagem inclusos.
Outros dez corredores vão ganhar, cada um, a inscrição gratuita para o Festival
Maratona do Rio nas edições de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Os prêmios são

pessoais e intransferíveis, dando ao vencedor a possibilidade escolher a prova que
gostariam de participar dentre as opções de distância oferecidas pelo Festival em
cada edição. Além das inscrições, também haverá o sorteio de 3 relógios
esportivos Garmin.

A participação é válida apenas aos inscritos na prova presencial que optaram por
correr a Maratona do Rio Virtual 2020, não incluindo os atletas que comprarem as
inscrições abertas após o dia 02/09/2020. De acordo com o regulamento, o sorteio
contempla apenas maiores de idade e requer que o atleta tenha concluído com
sucesso a Prova Virtual Maratona do Rio 2020 em qualquer uma das modalidades
disponíveis - 5k, 10k, Meia Maratona, Maratona ou Desafio Cidade Maravilhosa.

Promoção válida de 10/08/2020 a 02/09/2020. Consulte o Regulamento completo
e o Certificado de Autorização SECAP-ME no site www.maratonadorio.com.br .

14 NÚMERO DE PEITO
Na Prova Virtual, o número de peito será enviado de forma digital e o atleta que
desejar usá-lo poderá imprimir por conta própria. A impressão é opcional e o
Número de Peito não é um item obrigatório para a realização da prova.

15 CONTROLE & RESULTADOS
A Prova Virtual não conta com chips, sendo o aplicativo de monitoramento de
atividades conectado ao Running Heroes o responsável por controlar o tempo e
percurso dos atletas. Porém, um controle oficial de tempo e classificação só pode
ser considerado para propósitos oficiais através de aparelhos homologados e
certificados. Sendo assim, não haverá premiação por ranking.

Todas as corridas são analisadas e, em caso de suspeita de fraude, o atleta terá
direito a nova análise. Se confirmada a fraude, o atleta será desclassificado.
A organização se reserva ao direito de checagem do tempo dos TOP 10 atletas
finalistas, solicitando através de e-mail, a comprovação de tempos compatíveis
com o realizado neste desafio.
O prazo para retorno de resposta à organização, assim que devidamente
comunicado, será de 12 horas. Após este período, caso o atleta não se manifeste, o
mesmo poderá ser excluído do desafio e havendo reincidência de erros em outros
eventos, o mesmo poderá ser excluído da plataforma Running Heroes.
Atividades realizadas em um percurso em descida não serão consideradas e, após
identificadas, serão excluídas do ranking em tempo real.
Os resultados ficam disponíveis no aplicativo em tempo real, podendo ser filtrado
por gênero e idade. Ao terminar a atividade, você já poderá acompanhar o ranking.
Para o Desafio Cidade Maravilhosa, após o final das duas atividades (21K + 42K), os
participantes poderão verificar sua classificação final em tempo real no ranking.
Não haverá ranking por distância única, ou seja, a classificação final será com base
nos 63K (somatório das distâncias 21km + 42km).
A lista geral também será publicada no site da Maratona do Rio.

17 PARCERIA FIOCRUZ
Em um momento tão sensível, não poderíamos ficar indiferentes em relação à
pandemia. Pensando nisso, através de uma parceria com a FIOCRUZ, cada
quilômetro que você correr em nossa prova virtual será convertido em um valor a
ser doado ao programa Unidos contra a Covid-19, para viabilizar tratamentos e
formas de prevenção à Covid-19.

18 REGRAS E CONDIÇÕES GERAIS

.1 O atleta inscrito no evento assume total responsabilidade pelas informações
fornecidas no ato da inscrição, bem como declara gozar de boa saúde e estar
apto(a) para praticar atividade física. As inscrições são pessoais e intransferíveis,
não sendo permitida a revenda ou repasse para terceiros. Também declara aceitar
e acatar totalmente o regulamento e as regras do evento e assume quaisquer
outras despesas necessárias ou relacionadas à sua participação;
.2 Ao participar deste evento, o(a) inscrito(a) cede outorgando a permissão
irrevogável à Organização e seus concessionários, todos os direitos de utilização
de sua imagem, voz e semelhança, para finalidades legítimas e promocionais, em
conexão com qualquer meio de comunicação e propaganda, assim como,
autoriza o possível envio de mensagens informativas através de e-mails, cartas,
torpedos SMS e por outros meios, para seus telefones e endereços cadastrados,
renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com
direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão, para esta e próximas
provas do mesmo evento e de eventos congêneres, declinando de qualquer
compensação financeira relativa ao evento, sendo conhecedor de seu formato e
execução;
.3 O dinheiro da inscrição não será devolvido caso o participante desista da prova
e não haverá reembolso por parte da organização, bem como seus
patrocinadores, apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a
equipamentos ou acessórios utilizados pelos atletas no evento, independente de
qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou prejuízos que por
ventura o atleta venha a sofrer durante a participação da prova;
.4 A organização do evento bem como seus patrocinadores, apoiadores e
realizadores, não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta
inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes,
sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor;

.5 A organização do evento recomenda a todos os atletas a realização de uma
rigorosa avaliação médica antes de praticar qualquer tipo de atividade física,
inclusive antes de participar deste evento;
.6 As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão dirimidas pela Comissão
Organizadora de forma soberana, não cabendo recursos a estas decisões. Dúvidas
ou informações técnicas podem ser esclarecidas com a Organização pelo e-mail:
CONTATO@MARATONADORIO.COM.BR
7. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas
na ficha de inscrição.
8. Não realize sua atividade em um percurso em descida, a mesma não valerá e
será excluída do ranking em tempo real.

19 TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, “identificado (a) no cadastro da inscrição”, em perfeito uso de minhas
faculdades mentais, DECLARO para os devidos fins de direito que:

1. Estou ciente de que se trata de um Evento Virtual, onde posso correr onde quiser,
entre as datas estabelecidas, respeitando as normas e regras descritas no
regulamento deste evento;
2. Estou ciente de que devo obedecer as normas, orientações/recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, do
Governo do Estado do RJ, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, além dos
demais órgãos públicos da nossa cidade e de todos os Estados do Brasil, quanto

ao distanciamento social, executando a prova em casa, vias públicas; ou qualquer
outro local permitido;
3. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar deste Evento e,
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar
atividades físicas, ciente de que a organização do evento não se responsabiliza por
apoio médico ou nenhum tipo de suporte de atendimento e emergência.
4. Li, conheço, aceito e submeto-me integralmente a todos os Termos do
Regulamento do Evento;
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso
descumpra o regulamento se comprovada alguma fraude;
6. Autorizo o uso de minha imagem, para fins de divulgação do Evento, por fotos,
vídeos e entrevistas, em qualquer meio de comunicação, sem ônus para a
Organização, parceiros e apoiadores;
7. Estou ciente que não haverá premiação de ranking geral e nem de quaisquer
outros tipos;
8. Estou ciente de que não haverá devolução da quantia paga pela inscrição, caso
o(a) atleta(a) comunique a desistência da corrida fora do prazo previsto no art. 49
do Código de Defesa do Consumidor. Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
- Lei 8078/90 CDC - Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 Dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências. Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento
do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a
qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato,
monetariamente atualizados

9. Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE
RESPONSABILIDADE.

