
7ª Corrida e Caminhada AME  

 

Bem vindo à 7ª Edição da Corrida da AME! Estamos prontos para 

mais uma emoção! A Corrida da AME tem o propósito e missão de 

educar e conscientizar sobre a Atrofia Muscular Espinhal e sua 

presença aqui é muito importante para nós! 
 

1- Categorias e data do evento: 

 

Serão oferecidas as seguintes modalidades: 5k, 10k, 21K, modalidade livre, desafio por equipes e família PCD e o 

evento vai acontecer do dia 23 ao dia 26 de setembro 2021. 

 

1.1- Modalidade Livre: 

 

A categoria livre engloba Pessoas com Deficiência Física (Cadeirantes, amputados, ostomizados), Pessoas com 

TEA (Transtorno do Espectro Autista - Autistas), Pessoas com Síndrome de Down, Pessoa com Deficiência 

Intelectual, Pessoa com Deficiência Auditiva (Surdos), Pessoas com deficiência visual (Cegos) e o público 

caminhante. Nessa categoria a distância é livre, ou seja, cada participante escolhe a distância que será percorrida 

de acordo com sua condição física. Sendo livre você também pode pedalar, remar, dançar, fazer qualquer 

movimento! Importante é mover-se por essa causa, se divertir e participar! 

 

1.2- Modalidade Desafio por Equipes: 

 

O desafio em equipe será para equipes de três e seis integrantes (trios e sextetos) que realizarão a maior 

distância possível em 4 dias (período de entrega de resultados da equipe 23, 24, 25 e 26 de setembro 2021), as 

equipes poderão ser mistas, masculinas ou femininas, contudo, não haverá categorias específicas por gênero. 

Participantes inscritos em uma equipe só poderão concorrer em uma das modalidades individuais realizando uma 

segunda inscrição na modalidade de sua escolha. 

 

1.3- Time PCD (Pessoa com deficiência): 

 

Além de ter com intuito levar informação sobre a Atrofia Musculo Espinhal (AME) para as pessoas de uma forma 

leve e objetiva a corrida também é uma homenagem a todas as pessoas e suas famílias com essa e outras tantas 

condições que enfrentam desafios diários em busca de equidade e oportunidades, então nada mais justo que ter 

uma modalidade que enquadre essas pessoas que se desdobram para proporcionar conforto e experiências 

positivas através do esporte. Nessa modalidade podem se inscrever duplas com uma pessoa com deficiência e um 

guia, para condução em cadeira de rodas, triciclo ou apoio para pessoa com deficiência visual, motora, 

intelectual, etc. O percurso para o time PCD é de 5k e a comprovação do resultado deve ser enviada via registro 

de app ou GPS.                                                                                            

 

2-Trajeto: 

 

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

e, nosso evento será totalmente online, cada participante será responsável por elaborar e realizar seu próprio 

trajeto, em qualquer localidade do Brasil ou exterior. 

 



 

3- Inscrições x doação: 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site https://vivairis.com/  

Como o valor arrecadado no evento será 100% destinado ao Instituto Viva Iris, não consideramos que se trata de 

um valor de inscrição, mas sim uma taxa de doação, onde cada participante poderá escolher uma das seguintes 

possibilidades de valores para inscrições individuais: R$66,00 (kit luxo), R$88,00 (kit super luxo) e R$110,00 

(mega luxo). Na modalidade desafio por equipes, o valore será de acordo com o número de integrantes, valores 

para equipes formadas por três integrantes (trios) R$198,00(kit luxo), R$264,00 (kit super luxo) e R$330,00 (mega 

luxo), valores para equipes formadas por seis (sextetos) integrantes R$396,00 (kit luxo), R$528,00 (kit super luxo) 

e R$660,00 (mega luxo).  

 

4- Bônus para os 100 primeiros inscritos! 

 

Os 100 primeiros inscritos terão a honra de participar do projeto “Empreste seu pace para uma pessoa com 

AME”, que conecta o corredor a uma pessoa que sempre teve em seus sonhos a possibilidade de correr mundo 

afora, porém depende de outras pessoas como você para que isso aconteça. Os corredores participantes desse 

projeto usarão um botton com a foto da pessoa, terão uma camisa especial e a oportunidade de estabelecer 

contato com a família da criança através de depoimentos postados nas redes sociais da corrida.  

 

5- Inscrição no escuro!!! 

 

Atletas que se inscreverem antes da divulgação do kit (15 de julho de 2021), confiando na excelência que sempre 

tivemos na construção, estruturação e montagem dos kits receberão um bônus surpresa, um brinde exclusivo do 

instituto Viva Iris. (Dá essa moral prá gente! Garantimos que não vai se arrepender!;-)) 

 

6- Inscrição paciente de AME: 

A inscrições para pacientes com AME sempre foi e sempre será gratuita, e deverão ser feitas no link exclusivo 

para pacientes com AME, que poderá solicitar comprovação da condição. O Kit dará direito a uma camiseta extra 

para 1 acompanhante.  

 

7- Kit do evento: 

 

Nem precisamos falar que além de ser uma corrida linda, repleta de amor, que acelera o coração de todos os 

participantes e que te coloca para correr por pessoas 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 na elaboração do kit do evento.  

Como sempre o kit está sensacional e este ano teremos uma novidade, serão 3 níveis diferentes de kits:  

- LUXO, SUPER LUXO e MEGA LUXO  

- Mais BRINDE DO INSTITUTO para inscrições realizadas antes da divulgação do conteúdo dos kits (15 de julho de 

2021). 

 

8- Entrega de kits: 

 

Todos os kits serão entregues na semana que antecede a corrida via Correios na segurança e conforto do seu lar, 

SEM CUSTOS ADICIONAIS, isso reforça a importância de preencher corretamente o campo endereço do cadastro 

inclusive o CEP! As inscrições de participantes de outros países terão acréscimo do custo de envio, a organização 

entrará em contato para passar os valores conforme localização. A organização não se responsabiliza por 

endereços informados incompletos ou errados, fique atento! No caso de haver algum problema devido a erro na 



informação do endereço o corredor poderá retirar seu kit no Instituto Viva Iris, mediante agendamento prévio, 

ou poderá custear um novo envio via Correios. 

 

9- Informações sobre o evento: 

 

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

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

 

10- Comprovação do resultado: 

 

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, diretamente 

para a Time Action. A foto deve evidenciar as seguintes informações: Data, Tempo e Distância. Registros 

enviados para o telefone da organização da Corrida não serão contabilizados. 

 

10.1- 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 uma distância 

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

ou print do aplicativo enviado. 

 

10.2- Só serão considerados os tempos enviados até às 18h do dia 26 de setembro de 2021.  

 

10.3- Na modalidade DESAFIO EM EQUIPES cada participante poderá enviar no máximo 1 (um) resultado por dia 

totalizando 4 lançamentos de resultado no decorrer dos 4 dias de evento (23 a 26 de setembro), lembrando que 

o primeiro critério de classificação será a distância percorrida e caso necessário o critério de desempate será o 

tempo gasto para percorrer a distância total da equipe (pace médio). Os participantes do Desafio em Equipes 

poderão participar das demais modalidades desde que realizem uma segunda inscrição. 

 

10.4- Não haverá necessidade de envio de resultado para participantes inscritos na modalidade LIVRE, mas você 

enviar sua foto e vídeo se movendo pela AME vai ser SENSACIONAL! Para nós terá um valor especial e você 

também vai receber o certificado de participação! 

 

11-Resultado final: 

 

11.1- Envio/recebimento dos resultados: 

 

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 26 de setembro 2021, 

após este horário não serão incluídos resultados em hipótese alguma. 

 

11.2 - Averiguação do resultado 

 

Todos os participantes que receberem alguma premiação por colocação (troféu / medalha especial) poderão 

passar por uma auditoria da nossa direção de prova que poderá solicitar informações detalhadas da corrida.  

 

11.3- Divulgação do resultado final: 

 

Os resultados serão divulgados no site https://vivairis.com/  com prazo de até 24hs após o término da prova. 

 



12- Premiações:  

 

12.1- Premiação geral: 

 

Todos os participantes que realizarem a inscrição da 7ª Corrida e Caminhada AME receberão uma medalha de 

participação, independente da categoria escolhida, contudo, a mesma terá um valor especial caso o participante 

conclua a distância prevista em sua inscrição, o que o colocará na classificação geral pós-evento. 

 

12.2- Premiação equipes: 

 

Os capitães do trio e do sexteto vencedores receberão um troféu de primeira colocação. 

 

12.3- Premiação primeiros colocados modalidades 5k, 10k e 21k: 

 

Serão premiados os campeões de cada modalidade (feminino e masculino) com um troféu, já os 10 melhores 

tempos subsequentes (2º ao 11º colocados) serão premiados com a medalha Cada Passo Importa. 

 

12.4- Premiação time PCD: 

 

Serão premiados os 10 melhores tempos (1º ao 10º colocados) com a medalha Cada Passo Importa . 

 

 

12.4- Envio das Premiações: 

 

As premiações serão enviadas via Correios após a realização da prova. 

 

13- Considerações finais: 

 

Como todas as pessoas que nascem com Atrofia Muscular Espinhal 

tivemos que nos reinventar, não podíamos deixar de organizar em 

2021 um evento que já faz parte do calendário anual de corridas de 

Uberlândia a mais de 6 anos. A idéia continua a mesma, e sempre 

será, levar informação para sociedade sobre um tema muito sério 

que é a Atrofia Muscular Espinhal de uma forma afetuosa e leve, 

alertando sobre sinais, sintomas e construindo possibilidades! Com 

nossa ida para o digital na última edição, vimos que nosso evento 

rompeu fronteiras e ganhou ainda mais força mundo afora e com 

isso nosso objetivo de dar voz emprestando nosso pace a milhares de 

pessoas começou a ganhar a proporção que sempre desejamos, 

porque “nem o céu é limite quando nossos sonhos são maiores que 

o próprio universo” Jaque Baixinha. 



 

   Ah, lembra do nosso desafio: #tragamaisumparaacorridadaame !!!  

 

   Bora correr pela AME! 
 

 

 

 

 


