
 

CIRCUITO CORRIDA PELA VIDA 
REGULAMENTO 

 

O Circuito Corrida Pela Vida é um evento virtual e têm por objetivo “Valorizar a Saúde Física e 

Mental”, apoiando causas que se destacam mundialmente tais como Apoio e Solidariedade 

no combate ao suicídio e ao câncer. 

Para mais difundir e apoiar serão 3 etapas de Corrida e Caminhada Pedestre, sendo a 1ª 

Corrida Setembro Amarelo, 2ª Corrida Outubro Rosa e 3ª Corrida Novembro Azul. 

 

2 -  Datas e Prazos: Poderão inscrever-se a partir de 20 de setembro e encerram em 18 

novembro, nas 3 etapas, no site sprintfinal.com.br, através de inscrição única, ou 

individualmente na etapa escolhida. Os resultados deverão ser enviados até dia 22 novembro.  

2.1-  O Local, horário e data da corrida fica a critério do participante, podendo ser em esteira, 

rua. 

 

3. Kit de Participação: 

3.1 kit Vida Light – 3 Certificados Digitais + Classificação concorrendo à troféu físico na geral 

em cada etapa. - R$ 30,00 (caso ganhe o troféu o frete é por conta do corredor.) 

3.2 kit Vida Power -  3 Medalhas + 3 Certificados Digitais + Classificação concorrendo à troféu 

físico na geral em cada etapa + 1 Troféu com a classificação final dos 21k ou 42k - R$ 105,00 

+ frete. 

3.3 kit One Step – 1 medalha - 1 Certificado Digital + Classificação concorrendo à troféu físico 

na geral em 1 etapa escolhida - R$ 35,00 + frete. 

 

4 - Os valores de frete são para a região sul e sudeste (demais regiões consultar), poderão os 

participantes reunidos em grupo solicitar frete único, para equipe, com sentido em baratear 

este custo, para isso entrar em contato com a organização através do e-mail 

sprintfinal@sprintfinal.com.br.  

 

5 - Todo participante devidamente inscrito declara estar em plenas condições de saúde e apto 

para prática de atividade física intensa, isentando a organização de quaisquer problemas 

referentes a sua participação, sendo assim, aceita este regulamento e as possíveis alterações 

que possam acontecer para um melhor andamento do evento. 

 

6- Para comprovar resultado, será através de foto da esteira, de resultado por aplicativos 

específicos e ou relógios gps, com registro de tempo de movimentação. 

6.1- Enviar para e-mail; corridapelavida@sprintfinal.com.br 

 

7- As distâncias serão de 3km (caminhada), 7km e 14km. 

 

8.Premiação 

Receberão medalha de participação exclusiva do evento todo participante que comprovar sua 

corrida ou caminhada e estiver inscrito no kit com medalha. 

8.1-Receberão troféus os ganhadores nas distâncias de 7km e 14km, naipes masculino e 

feminino do 1° ao 5° lugar geral, por etapa. 

8.2 – Para participar da Classificação de Cada Etapa você deve enviar o tempo até as seguintes 

datas limites: 

mailto:sprintfinal@sprintfinal.com.br
mailto:corridapelavida@sprintfinal.com.br


 
 

SETEMBRO AMARELO – ATÉ 11 DE OUTUBRO 

OUTUBRO ROSA – ATÉ 8 DE NOVEMBRO 

NOVEMBRO AZUL – ATÉ 22 DE NOVEMBRO 

Toda premiação/kit será entregue com o custo da mesma pago pelo participante no ato da 

inscrição no site do evento. 

Receberão Troféus, todos Participantes que completarem o Circuito, totalizando 21km e ou 

42km. 

 

9.Resultados  

Serão publicados no site www.sprintfinal.com.br. 

Data publicação; 

Setembro Amarelo – 15 de outubro 

Outubro Rosa – 09 de novembro  

Novembro Azul - 25 de novembro 

Circuito COMPLETO – 25 de novembro 

Após envio de resultado pelo Participante, o mesmo não poderá ser trocado.  

 

10.Entrega Kits/Premiação 

10.1 - Os atletas que optarão participar das três etapas, receberão seu kit com o troféu, até 

30 dias após o término do circuito, ou conforme prazo do correio. 

10.2 - Os atletas que optarem por somente uma etapa, receberão sua medalha em até 30 

dias após o ENCERRAMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS TEMPOS, ou conforme entrega dos 

correios, vide item 8.2. 

 

11. Este regulamento poderá ser alterado para o melhor andamento do evento. 

 

 

http://www.sprintfinal.com.br/

