
REGULAMENTO 

A Corrida Virtual 24 horas é um evento virtual com o propósito de incentivar a prática 

desportiva, sendo organizada pelas 24 horas a Correr Mem Martins - Sintra e o Clube de 

Praticantes Real Academia. 

O objetivo da prova é a realização de 24 horas a correr, podendo o atleta optar por correr as 24 

horas continuamente, ou correr as 24 horas no período entre os dias 16 e 30 de novembro de 

2020.  

Os atletas podem participar individualmente ou em equipas de três atletas. 

Apesar de não existir qualquer caráter competitivo, será atribuída uma classificação tendo por 

base o total de quilómetros corridos pelos atletas no somatório das 24 horas registadas. O atleta 

ou a equipa podem optar por fazer as 24 horas no menor número de dias ou utilizar a sua 

totalidade. 

 Atendendo à natureza virtual do evento, a participação dos atletas fica sujeita às seguintes 

condições: 

a) O atleta aceita a natureza não competitiva do evento, pelo que não há lugar à atribuição 

de prémios. Depois de prestação do atleta ser validada, a organização enviará, por 

email, um diploma de participação; 

b) O atleta aceita a inexistência de um percurso oficial, devendo cada atleta percorrer a 

distância a que se propõe num percurso à sua escolha; 

c) Cada atleta, ou equipa, deverá enviar no final de cada segmento efetuado, a prova da 

sua realização. Para tal enviará o track gps e/ou, em alternativa, foto do registo do 

relógio ou telemóvel; 

d) O atleta assume que todos os dados enviados à organização são verdadeiros e 

correspondem à sua prestação nesta prova virtual; 

e) A Corrida tem um caracter solidário e terá uma inscrição mínima simbólica de 2,00 € por 

atleta, que reverterá para duas instituições de solidariedade da freguesia de Mem 

Martins, a comunicar nas redes sociais e site da prova.  

Apesar da natureza não competitiva do evento, será disponibilizada a listagem das prestações 

individuais no site da prova www.24hlx.com.  

A inscrição no evento é obrigatória e deverá ser efetuada no site da prova www.24hlx.com. 

 Após a inscrição deverá efetuar o pagamento através de transferência bancária, para o NIB PT50 

0036 0187 99100102925 13, enviando o comprovativo por email corrida24hlx@gmail.com. 

Depois de confirmada a inscrição e o respetivo pagamento, o atleta receberá via email a 

indicação do número de dorsal que lhe foi atribuído. 

O dorsal virtual para impressão será enviado via email na semana que antecede o evento. 

O participante deverá submeter a sua prestação em formulário apropriado comunicado via 

email. 
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