
 

 

 

  

Av. Vitória, nº 1973 Edifício Ferreira Castro 

sl. 201, Nazareth, CEP 29041-230 – Vitoria – ES 

E-mail: es@cbat.org.br – Telefone: (27) 3029-0700 - www.atletismofecat.org 

 

 
6H CORRIDA SOLIDÁRIA VIRTUAL GLOBAL 

 
 REGULAMENTO 

 
 

I – FINALIDADE 
 
Art. 1o – É um evento solidário realizado com a finalidade de utilizá-lo como campanha para arrecadação de 
alimentos, roupas de frio, materiais de higiene para minimizar os efeitos da Covid-19 no estado do Espírito 
Santo. 
 
 
II – ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 2o – O 6H CORRIDA SOLIDÁRIA VIRTUAL GLOBAL é uma ultramaratona virtual que será realizada pelos 
organizadores do Circuito Brasileiro de Ultramaratona (CBU) com o apoio da Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt), promovida pela FECAt. 
 
§ 1º – A 6H CORRIDA SOLIDÁRIA VIRTUAL GLOBAL será realizado em esteiras ou em um circuito de no máximo 
2,5km de distância, no período entre sábado e domingo, nos dias 29 e 30 de agosto de 2020.  
 
 
III – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES 
 
Art. 3o – Poderão participar do 6H CORRIDA SOLIDÁRIA VIRTUAL GLOBAL: 
 
§ 1º- São condições para o atleta participar do Campeonato: 
 
a) Ser brasileiro (a); 
b) Ser inscrito (a) por uma entidade filiada e ter registro na CBAt com validade no dia do evento; 
c) Estar com 18 anos na data do evento 
d) Não estar cumprindo penalidade imposta pela CBAt ou FECAt; 

 
§ 1º- Os atletas deverão informar como realizarão o evento, em esteira ou em circuito. Caso seja circuito, o 
atleta deverá fornecer informações a respeito do mesmo. 
§ 2º- Os atletas deverão registrar suas performances nas plataformas de Strava ou Garmim e encaminhar 
para o diretor da prova através do e-mail: gusmaoultra@gmail.com,  em até 48horas após a conclusão do 
desafio. 

 
e) Atletas não federados NÃO poderão participar, estes que desejam devem entrar em contato com o Diretor 

de Ultramaratona da Fecat pelo whatsapp (27) 98179-6232 para providenciar seu cadastro e assim efetivar 
sua participação. 

 
A inscrição no evento realizada pelas entidades, assessorias, associações e/ou agremiações do tipo, declara 

que seus participantes estão aptos à exigência física das provas. 
 
Art. 4o – Fica determinado a PROIBIÇÃO: 
 
a) Da utilização nos nomes, logos, siglas, símbolos ou propriedades de direito da: FECAt, CBAt, CBU e IAU, para 

arrecadação financeira; 
 
Art. 5o – Fica sob a responsabilidade do atleta a arrecadação e a destinação dos itens de sua campanha, assim 
como a escolha da entidade, para destinação dos mesmos. 
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Art. 6º – As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail: gusmaoultra@gmail.com, onde o atleta deverá 
informar o seu nome completo e até as 23h59 da SEXTA-FEIRA, 21 de agosto. Não serão aceitas inscrições após 
esta data.             
 
V – PREMIAÇÕES 
 
Art. 7º – A FECAt homenageará todos atletas que completarem as seis (6) horas, com certificados digitais 
alusivos ao evento. 
 
 
VII – AUTORIZAÇÃO 
 
Art. 8o – Por meio da inscrição e participação no evento, todos os participantes: Árbitros, Professores, 
Responsáveis das Entidades, Atletas, Representantes da Cerimônia de Premiação, autorizam em caráter 
universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a FECAt, CBAt, CBU e IAU o direito de usar nome, voz, 
imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e endossos dados pelo participante ou a ele 
atribuíveis, para fins comerciais, seja durante as competições, seja durante os aquecimentos ou qualquer 
suporte existente ou que venha a ser criado, para divulgação e promoção nas diferentes mídias. 
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