
6ª Corrida e Caminhada AME  

 

1- Categorias e data do evento: 

 

Serão oferecidas as seguintes categorias 5, 10 e 21 KM e categoria livre a serem realizados nos dias 13, 14, ou 15 de 

novembro de 2020.  

 

2- Trajeto: 

 

Como a realização de eventos com aglomeração de pessoas não é indicado neste momento devido à pandemia, cada 

participante será responsável por elaborar e realizar seu próprio trajeto. 

 

3- Inscrições x doação: 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.timeaction.com.br . Como o valor arrecadado no evento 

será 100% destinado ao Instituto Viva Iris, não será estabelecido um valor de inscrição, mas sim uma taxa para 

doação, onde cada participante poderá escolher uma das seguintes possibilidades de valores: R$45,00, R$55,00, 

R$65,00 ou mais de R$65,00. 

 

4- Kit do evento: 

4.1 Nem precisamos falar que além de ser uma corrida linda que acelera corações e que te coloca para correr por e 

com crianças, jovens e adultos que vivem e viveram com as sequelas causadas pela Atrofia Muscular Espinhal o que 

fez essa corrida ser o que é, sempre foi o carinho, o cuidado e o capricho que sempre tivemos com o kit do evento. 

Como sempre o kit está sensacional, camiseta, meia, boton, ecobag são apenas alguns dos itens que chegarão à sua 

casa.  

 

4.2 Nas inscrições realizadas até o dia 10/10/2020 será possível escolher o tamanho da camiseta conforme tabela 

abaixo. Após essa data as camisetas serão enviadas conforme disponibilidade de tamanhos, não sendo aceitas 

reclamações posteriores. Não deixe para última hora! 

 

                        

                      Comprimento = altura 

http://www.timeaction.com/


5- Entrega de kits: 

 

Todos os kits serão enviados com 10 dias de antecedência da data da corrida, via Correios na segurança e conforto 

do seu lar, isso reforça a importância de preencher corretamente o campo endereço do cadastro inclusive o CEP. 

 

6- Informações sobre o evento: 

 

 Salve o telefone que utilizaremos na comunicação corretamente no seu smartphone +55(34)99950-6674 só assim 

receberá todas as informações enviadas por lista de transmissão para os participantes. 

 

7- Comprovação do resultado individual: 

 

Cada participante será responsável por enviar uma foto nítida ou um print do aplicativo de GPS utilizado durante a 

corrida para o link recebido via Whatsapp ou utilizando o QR Code impresso no número de peito. A foto deve 

evidenciar as seguintes informações: Data, Tempo e Distância. 

 

7.1- Não serão realizadas médias para chegar ao resultado, ou seja, o  atleta que realizar uma distância menor que a 

estipulada na sua categoria, será desclassificado, da mesma forma um atleta que realizar distância superior  que  a 

estipulada na sua categoria, terá seu tempo creditado sem alteração, conforme a foto do relógio ou print do 

aplicativo enviado. 

 

7.2- Só serão considerados os tempos enviados até às 18h do dia 15/11/2020.  

 

8-Resultado final: 

8.1- Averiguação do resultado: 

 

Os resultados serão averiguados ao final do prazo limite para envio das fotos comprovando o tempo individual. É de 

total responsabilidade do participante o envio destes resultados até às 17:59h do dia 15 de novembro de 2020, após 

este horário não serão incluídos resultados em hipótese alguma.  

 

8.2- Divulgação do resultado final: 

 

Os resultados serão divulgados no site: https://timeaction.com.br/resultados/ em até 48 horas após o término do 

recebimento dos prints de tempo. 

 

8.3 – Categoria livre:  

 

A categoria livre é uma modalidade que traz a possibilidade de participação de todos! Aqui você pode correr na 

esteira, fazer percursos em qualquer distância, fazer aquela caminhada bacana ou dar uma caprichada na 

quilometragem da sua cadeira. Vale o que você quiser! O importante mesmo é você participar e mandar aquela 

energia bacana para essa causa tão importante! Se movimente pela AME!  

 

https://timeaction.com.br/resultados/


9- Premiações:  

 

Todos os inscritos receberão medalhas de participação e os 3 primeiros colocados feminino e masculino de cada 

categoria receberão troféus. Não está prevista nenhuma premiação em dinheiro.  

 

9.1- Premiação categoria geral e categoria livre: 

 

Todos os participantes que realizarem a inscrição da 6ª Corrida e Caminhada AME receberão uma medalha de 

participação no kit de participação, contudo, a mesma terá um valor sentimental diferente caso o participante 

conclua e faça sua inscrição em uma distância prevista, o que o colocará na classificação geral pós-evento. Aqueles 

que optarem pela Categoria Livre não participarão da classificação geral e não concorrerão aos troféus. 

 

9.2- Premiação categoria elite: 

 

Serão premiados os três (3) melhores tempos de cada modalidade (feminino e masculino 5, 10 e 21 KM) com um 

troféu, o mesmo será enviado via Correios na semana que sucede a corrida sem custos adicionais. 

 

10- Considerações finais: 

 

Como todas as crianças que nascem com Atrofia Muscular Espinhal tivemos que nos reinventar, não podíamos 

deixar de organizar em 2020 um evento que já faz parte do calendário anual de corridas de Uberlândia a mais de 5 

anos. A idéia continua a mesma, levar informação para sociedade sobre um tema muito serio que é a Atrofia 

Muscular Espinhal com carinho e leveza. Com nossa ida para o digital, vimos que nosso evento romperá fronteiras e 

ganhará ainda mais força mundo a fora e com isso nosso objetivo de dar voz a milhares de crianças começa a ganhar 

a proporção que sempre desejamos. 

Para finalizar, você pode ser contemplado com um botton de um corredor que precisa de você! Entendemos que a 

Corrida da AME tem um significa muito amplo para toda a comunidade AME e para os atletas. Quando colocamos o 

desejo de um atleta e de uma pessoa com AME em sua cadeira de rodas, frente a frente, nessa corrida, temos a 

única certeza de que ambos querem a mesma coisa: correr, se movimentar, se divertir, participar. Dessa forma você 

pode levar alguém com você nessa Corrida, através desse botton! E saiba, ser um contemplado para essa missão é 

algo muito especial! 

Não deixe de fazer seus registros e nos enviar para organizarmos um vídeo da prova! Lembre: use o celular na 

posição horizontal! Envie para o whatsapp da corrida e não esqueça de nos marcar nas redes sociais para que 

possamos mostrar que podemos estar isolados mas nunca sozinhos, essa conexão permanece cada vez mais forte na 

direção do bem! 


