CORRIDA VIRTUAL FNB MAPUTO 10K
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. O que é a Corrida Virtual FNB Maputo 10K?
A Corrida FNB Maputo 10K teve a sua primeira edição em 2019, onde pela primeira vez efectuamos a travessia
da ponte Katembe-Maputo num percurso de 10km. Este ano, volta em um novo formato, virtual.
Uma corrida virtual é aquela em que podes correr em qualquer local e a qualquer hora, isto é, podes correr na
hora do almoço, antes do trabalho, depois de levar os filhos à escola, podes correr no quarteirão à volta tua
casa, num parque, onde tu quiseres, a rota é definida por ti.
A Corrida Virtual FNB Maputo 10K foi concebido com recurso a uma aplicação que permitira acompanhar o teu
progresso ao longo dos 10km de corrida ao teu ritmo e no final disponibilizará o teu certificado ea tua medalha
virtual bem como o progresso da tua corrida.
Devido a pandemia que afectou o mundo inteiro, este tipo de eventos tem sido uma nova tendência. Aqui, os
participantes inscrevem-se online e simplesmente escolhem como e onde correr.
2. Em que data terá lugar a Corrida Virtual FNB Maputo 10K?
A Corrida Virtual FNB Maputo 10K vai acontecer no domingo 29 de Novembro de 2020 entre as 05h00 e as
19h00.
Os participantes podem escolher o local, fazer a sua própria corrida, ao seu próprio ritmo e cronometrá-la
através da app do evento.

Para registo dos resultados, cada participante deverá completar o percurso dentro do horário aplicável (das
05h00 às 19h00), fora deste horário os resultados não serão contabilizados.
3. Onde posso inscrever-me para a corrida FNB Maputo 10K?
Para te inscreveres basta acederes ao site oficial da corrida FNB Maputo 10K https://www.maputo10k.com e
escolheres a opção inscrever online.
4. Quando abrem as inscrições?
As inscrições abrem a 28 de Outubro de 2020.
5. Quando encerram as inscrições?
As inscrições encerram a 28 de Novembro de 2020 ou quando os Kits de Corrida esgotarem.
As inscrições de última hora estão sujeitas a existência de stock dos Kits de corrida e serão feitas no Hotel Gloria
AFECC, Maputo entre os dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2020.
6. Em que redes sociais poderei partilhar a minha experiência (fotografias/corrida/certificado de participação)?
Estamos presentes em várias redes sociais e poderás partilhar e visitar:
Facebook: Maputo10K
Twitter: @Maputo10k
Instagram: @maputo10k
Lembre-se do nosso Hashtag: #FNBMaputo10K
7. Qual é o valor da inscrição?
A inscrição tem um custo de apenas 50 (cinquenta) Meticais.
8. Qual forma de pagamento?
Efectuarás o pagamento no acto de inscrição, na plataforma online.
9. O que está incluído no valor da minha inscrição?
Ao finalizares a inscrição passarás a ter acesso ao teu Kit da corrida que inclui:
o
o
o
o
o

T-Shirt de Corrida,Edição Limitada do Evento FNB
Número de Corredor para a Corrida FNB
Meias de Corrida FNB
Produto da Bonaqua
Acesso ao aplicativo da série Run Your City, para acompanhar o teu progresso durante a corrida virtual

10. Onde irei levantar o meu Kit da Corrida?
Os Kits de corrida estarão disponíveis para levantamento no seguinte local:
Local: Hotel Gloria AFECC, Maputo
Data
26 Novembro 2020

Hora
10:00 – 17:00

27 Novembro 2020
28 Novembro 2020

10:00 – 18:00
09:00 – 15:00

Não será possível efectuar o envio de Kits. Todos os Kits deverão ser levantados no local indicado.
O Stock é limitido aos primeiros 1500 inscritos.
11. O valor da inscrição é reembolsável?
Não haverá reembolsos, substituições ou adiamentos.
12. Em que momento deverei usar a T-shirt do FNB Maputo 10K?
Encorajamos a todos os participantes a correrem com a t-shirt oficial da corrida virtual FNB Maputo 10K no dia
29 de Novembro de 2020 e sempre que quiserem.
13. No dia 29 de Novembro deverei correr no percurso oficial da corrida FNB Maputo 10K?
Não existe rota ou percurso físico demarcado para o Evento,os participantes escolherão a sua própria rota de
10km. Recomendamos que cumpras as regras de trânsito e código de estrada da tua área e o regulamento de
higiene, distanciamento físico e social relacionados com a COVID-19 estabelecidos pelas autoridades locais do
percurso seleccionado para a tua corrida.
14. Posso correr usar um tapete de corrida ou correr numa passadeira de ginásio?
Não, a localização dos participantes será monitorada através do GPS do telefone (através do Run Your City Series
Tracking App), os participantes deverão seleccionar um percurso em espaço aberto, sem esquecerem do
cumprimento do distanciamento social.
15. Posso participar na corrida Virtual FNB Maputo 10K com amigos ou familiares?
Desde que cumpra os regulamentos de higiene, de distanciamento físico e social relacionados com o COVID-19
e dos níveis de confinamento estabelecidos pelas autoridades locais.
16. Como será registado o tempo da minha corrida?
Há três opções:
● Baixar e utilizar a app Run Your City Series
● Carregar a sua actividade no Strava e proceder com a sincronização da app Run Your City Series
● Carregar manualmente, a sua actividade na página de resultados no website FNB Maputo 10K
17. Se optar pelo Run Your City Serie Tracking App tenho de correr com o meu telefone?
A aplicação utilizará o localizador GPS do teu telemóvel para acompanhar o teu progresso, o que significa que
deves correr com o telefone e ter a função de localização activada.
18. Como poderei aceder ao Run Your City Series Tracking App?
Passos a seguir:
Passo 1 – Pesquisa e baixa a app Run Your City Series a partir do playstore no teu telefone.
Passo 2 - Na aplicação móvel Run Your City Series, clique em pesquisa e abra {RaceName}.
Passo 3 - No evento, encontra o teu nome no Tracker / Search Participant usando o teu número de corredor

#{RaceNo} ou Nome.
Passo 4 - Cria o teu perfil, se não o fizeres não terá a opção START no dia da corrida.
Passo 5 - Secciona “sim” nos pedidos de permissão da aplicação, para que possa ter acesso ao teu GPS.
A aplicação Run Your City Series Tracking App só pode ser usada no dia da corrida.
19. Receberei uma medalha?
Todos os participantes que completarem a corrida receberão uma medalha e um certificado, ambos em
formato digital.
20. Onde poderei consultar os resultados?
O quadro de líderes estará disponível em tempo real na Run Your City Series Tracking App e os resultados finais
estarão disponíveis no website FNB Maputo 10K e também no aplicativo.
Caso pretendas acompanhar os resultados, receber o teu certificado digital e a tua medalha digital, é necessário
que acompanhes a tua corida pelo aplicativo ou carregues a tua prestação após o evento.
Mantém-te actualizado sobre os detalhes da corrida através das nossas redes sociais.

