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REGULAMENTO OFICIAL 

 

 

1º DESAFIO VIRTUAL DOS ADVOGADOS 

 

 

CATEGORIAS 

 

1. O 1º Desafio Virtual dos Advogados será uma competição da qual poderão participar todos os 

advogados regularmente inscritos na OAB Paraná e seus dependentes estatutários, além de todos os 

funcionários da CAA-PR e da OAB Paraná.  

2. Serão realizadas 3 etapas em datas distintas, com percursos de 5km, 10km e 21km; 

3. Haverá categorias Masculina e Feminina para cada uma das 3 distâncias; 

4. Não haverá separação de categoria por Subseção;  

5. O participante poderá escolher qualquer um dos 14 percursos disponíveis, independentemente de 

sua Subseção de origem; 

6. A escolha da distância será efetuada no ato da inscrição e abrangerá as 3 etapas, sem 

possibilidade de alteração.  

 

DATAS 

 

7. A primeira etapa do 1º Desafio Virtual dos Advogados será realizada entre os dias 11 e 14 de 

Agosto de 2021; 

8. A segunda etapa será realizada entre os dias 13 e 16 de Outubro de 2021; 

9. A terceira etapa será realizada entre os dias 8 e 11 de Dezembro de 2021; 

10. Não haverá horário definido para as largadas. Os tempos poderão ser validados das 7h00 do 

primeiro dia até as 15h00 da data final de cada etapa; 

 

 PREMIAÇÃO 

 

11. Serão premiados os 3 primeiros lugares de cada etapa, nas categorias Masculino e Feminino.  

12. Haverá premiação pelo acúmulo de pontos nas 3 etapas para os 5 primeiros colocados.  

13. A pontuação levará os seguintes critérios: 

 

1º - 27 pontos  

2º - 20 pontos 

3º - 17 pontos 

4º - 14 pontos 

5º - 12 pontos 
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6º - 10 pontos 

7º - 8 pontos 

8º - 6 pontos 

9º - 5 pontos 

10º - 4 pontos 

11º ao 20º - 3 pontos 

21º ao 30º - 2 pontos 

31º em diante – 1 Ponto 

 

14. A soma da pontuação individual nas três etapas resultará na classificação geral após as 15h00 do 

dia 11/12/2021; 

 

INSCRIÇÕES 

 

15. As primeiras 350 inscrições darão direito a um kit; 

16. A cada um dos primeiros 400 inscritos será entregue uma medalha de participação; 

17. O participante deverá escolher um dos 14 percursos das cidades sedes do Projeto Corrida Legal, 

quais sejam: Arapongas, Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 

Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e Umuarama.  

18. Uma vez inscrito em uma distância, a pontuação só será homologada na própria da primeira à 

terceira etapa; 

19. O valor pago pela inscrição não será devolvido caso o(a) participante(a) comunique a desistência 

da corrida fora do prazo previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo com a 

desistência, o participante poderá recolher seu kit no local pré-estabelecido; 

20. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer participante ser substituído por outro, 

em qualquer situação; 

21. O participante deve selecionar corretamente a Subseção para o onde o kit será enviado; 

22. Prazo de inscrição: 23/07/2021 até as 23:59 do dia 01/08/2021; 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

23. R$ 30,00 (trinta reais). 
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RETIRADA DE KITS 

 

24. A retirada dos kits ocorrerá na Subseção escolhida a partir do dia 05/08/2021 em horário de 

expediente; 

25. O kit do participante será composto por: medalha, pochete ou braçadeira, camiseta e brindes; 

26. Somente será permitida a retirada do kit com apresentação da carteira de identidade ou 

documento da OAB. O participante poderá ser representado pelo seu treinador desde que este esteja com 

seu documento de identificação original (ou cópia); 

 

PERCURSO 

 

27. Cada cidade sede do projeto Corrida Legal disponibilizará trajetos específicos para cada uma das 

distâncias; 

28. Todos os participantes deverão executar a prova exatamente onde o percurso foi traçado; 

29. Os mapas serão divulgados uma semana antes da prova; 

30. No último dia de cada etapa haverá um professor ou equipe para dar apoio para quem for correr 

no sábado por um período de 2 horas, a ser definido em cada cidade sede. O participante será informado 

sobre o horário em que o apoio estará disponível; 

31. Haverá hidratação no período em que o apoio estará disponível.  

  

CONTROLE DE PROVA (DESCLASSIFICATÓRIO). 

  

32. O participante só poderá enviar 1(um) resultado por prova; 

33. O participante deverá registrar o trajeto e o tempo percorrido através do aplicativo STRAVA, 

disponível para Android e IOS na loja de aplicativos do celular; 

34. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no sistema on-line 

e na ficha de inscrição; 

35. Os resultados deverão ser encaminhados por e-mail – personal.bamberg@gmail.com -, para o 

WhatsApp da organização – (41) 99814-3473, falar com Fernando Bamberg – ou para o WhatsApp do 

professor do projeto Corrida Legal do percurso escolhido; 

36. Iniciar a mensagem com “Resultado do 1º Desafio dos advogados” e informar o nome e número 

de inscrição na OAB Paraná; 

37. O resultado da prova deve ser enviado no mesmo dia em que foi realizado. Não podendo enviar 

em outro dia. O participante terá apenas uma chance de percorrer a prova.   

  

PASSO A PASSO PARA VALIDAÇÃO: 

 

a) Saia para correr entre os dias de cada etapa (ver DATAS), que inicia às 7h00 do primeiro dia até 

as 15h00 do último dia. Utilize o celular com o aplicativo STRAVA; 
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b) Ao finalizar a distância, tire uma foto de seu tempo ou dê um “print” em seu aplicativo com as 

informações de distância, tempo percorrido, ritmo médio, elevação etc.; 

c) Acesse seu e-mail, ou WhatsApp cadastrando o telefone do Fernando Bamberg ou professor do 

projeto Corrida Legal do percurso, e encaminhe o resultado escrevendo seu nome e número de inscrição; 

d) Após as 15h00 do último dia de cada etapa não serão validados os tempos e será desclassificado 

da etapa o participante que não registrar seu envio dentro do prazo.   
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, "identificado(a) no cadastramento da inscrição", no perfeito uso de minhas faculdades, DECLARO 

para os devidos fins de direito que:  

 

Estou ciente de que se trata de uma corrida virtual, que estou em plenas condições físicas e psicológicas 

de participar desta corrida e que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar 

atividades físicas.  

 

Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências pela 

participação nesta corrida (que incluem possibilidade de invalidez e morte), isentando a Caixa de 

Assistência dos Advogados do Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná bem como 

seus colaboradores, patrocinadores e apoiadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por 

quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação 

nesta corrida. 

 

Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do Regulamento dessa corrida e 

declaro serem verídicas todas as informações por mim prestadas no ato da inscrição e do 

cadastramento. 

 

Autorizo a utilização de imagens renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a 

ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos 

de comunicação deste país para esta e próximas corridas.  

 

Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra o 

regulamento ou cometa falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais aspectos da corrida.  

 

Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, bem como 

do REGULAMENTO, isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de 

tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta corrida. 


