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CORRIDA DO MILITAR PORTUGUÊS 

 VIRTUAL 

 
 

 

BRAIN SPORTS CLUB - IRON BRAIN: 

www.ironbrainsports.com 

www.facebook.com/ironbrainportugal 

www.facebook.com/ironbrainargentina 

www.instagram.com/ironbrainsports  

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Para uma melhor organização pessoal, leia este documento. 
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INFORMAÇÃO DA PROVA: 

 

 

ORGANIZAÇÃO: 

Brain Sports Club - São Mamede de Infesta - Porto – Portugal 

 

EVENTO: 

Corrida do Militar Português - Virtual 

 

LOCAL: 

Digital/Virtual 

 

DATA: 

10 a 25 de abril 2021 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGULAMENTO 

 

1) ORGANIZAÇÃO: 
a) A Brain Sports Club entidade promotora de eventos desportivos, detentora da marca 

designada IRON BRAIN®, organiza a: Corrida do Militar Português – Virtual (CMPv) 

 

2) INFORMAÇÕES GERAIS: 
a) A CMPv é um evento desportivo de Corrida Pedestre, onde os Atletas competem em 

regime: Solo num Percurso de 5 ou 12Km 
b) A organização reserva o direito de alterar ou introduzir regras a qualquer momento 

no presente documento; 
c) A participação na CMPv, implica a aceitação do presente Regulamento 

 

3) INSCRIÇÃO: 
a) INFORMAÇÕES GERAIS: 

i) Não existe idade mínima ou máxima para participação na prova; 
ii) As inscrições não são transmissíveis; 
iii) Não se realiza reembolso de inscrição, sobe qualquer justificação; 
iv) Deverão efetuar inscrição na plataforma LAP2GO e seguidamente instalar a 

APP RaceMap conforme instruções, ou correr com outro equipamento (GPS 
ou Relógio) que registe o percurso em formato GPX (Devem submeter os 
dados vocês a seguir). 

v) Ao efetuar o percurso através da APP RaceMap, aquando o términus da 
corrida, os dados são automaticamente submetidos na plataforma para nosso 
conhecimento. 

 

b) PRAZOS E VALORES DE INSCRIÇÃO: 
i) Inscrição em 5km: 4,00€ 
ii) Inscrição em 12km: 6,00€ 
iii) Fecho de inscrições: 23h59m de 25 de abril 

 

c) LIMITE DE INSCRIÇÕES: 
i) Sem limite de inscrições 

 

d) VALOR DE INSCRIÇÃO INCLUI: 
i) 5km: 

(1) Participação no evento: Corrida do Militar Português – Virtual 
ii) 12km: 

(1) Participação no evento: Corrida do Militar Português - Virtual 
(2) Prémio: Medalhão de Pódio – A Portuguesa – Para os primeiros 20 

Femininos e 40 Masculinos. 
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e) HELPDESK – APOIO AO ATLETA 

Quaisquer questões relacionadas com as inscrições devem contactar suporte@lap2go.com ou tel. 
+351 308 801 674 (custo chamada local) 

  

f) OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS 
i) T-Shirt Técnica Oficial da Prova: Aquisição na plataforma em separado – 

9,00€ 
ii) O envio da T-shirt Oficial da Corrida do Militar Português – Virtual é realizado 

até 30 dias após o final da prova. 

Nota importante: É fulcral o bom preenchimento de todos os dados pessoais 
na plataforma de inscrições, a fim de evitar extravios da T-Shirt e/ou Medalhão. 

 

4) PROGRAMA DE PROVA: 
a) Sábado - 10 de abril: 

i) 00h01 – Início da Corrida do Militar Português – Virtual 
 

b) Domingo - 25 de abril: 
i) 23h59 – Final da Corrida do Militar Português – Virtual  

 

5) CONTROLO DE TEMPOS: 
a) A APP RaceMap, controlará o tempo, distância e altimetria, sendo que para esta prova 

só é considerada a relação direta entre distância(12km) e o tempo realizado, não 
considerando o desnível acumulado positivo (AD+). Assim, para a distância 
competitiva dos 12km, aconselhamos que os atletas escolham o seu percurso pessoal 
com o menor AD+. 

 

6) DESQUALIFICAÇÕES: 
a) Deverão correr com a APP RaceMap em funcionamento, de forma a registar os dados 

do percurso efetuado. 
b) A desqualificação ocorrerá se for comprovado que o atleta falsificou os dados 

submetidos na plataforma digital. 
c) Através dos dados, a IronBrainSports perceberá se o percurso foi feito legitimamente 

ou se os Atletas recorreram a outros meios (bicicleta/mota/outros). 

 

7) COMPORTAMENTOS EM PROVA: 
a) O Atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros provenientes de 

suplementação alimentar e/ou outros e assim depositá-los num depósito de lixo. 
Apesar de ser uma corrida virtual, a organização gosta de pensar que os atletas em 
prova respeitam o meio ambiente, mesmo correndo SOLO. 

 

8) CONDIÇÕES: 
a) Todos os Atletas declinam tomar qualquer ação legal, resultado da participação na 

prova; 
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b) Os Atletas serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de produzir danos 
materiais, morais, ou de qualquer outra natureza, a si mesmos ou a terceiros; 

c) Após a inscrição, os Atletas assumem que se encontram, física e psicologicamente 
preparados para o esforço físico e mental, inerentes à prova; 

d) É fundamental que o Atleta tenha a noção de autogestão do esforço, quer físico, quer 
mental, perante situações adversas às quais poderá ficar exposto, sem que seja 
possível ajuda/resgate imediato. É fundamental o Atleta saber como atuar em caso de 
pequenas lesões, indisposições gástricas, entre outras situações, decorrentes da 
tipologia da prova; 

 

 

9) DIREITOS DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS: 
a) Os Atletas são livres de captar imagens fotográficas e vídeos; 
b) Os Atletas autorizam a entidade organizadora da prova ao registo multimédia (foto e 

vídeo), na sua totalidade para efeitos de marketing e publicidade, e assim cedem todos 
os direitos à sua exploração comercial por parte da organização. 

 

10) CANCELAMENTO DE PROVA: 
a) Em caso de cancelamento ou adiamento da prova, devido a causas naturais: 

desastres naturais; inundações; incêndios ou outro, não existirá reembolso das 
inscrições; 

b) Em circunstância alguma os Atletas inscritos poderão reclamar qualquer indemnização, 
de nenhuma natureza.  

 

 


