Atenção!

1. Apenas as participações registadas na aplicação móvel serão consideradas
válidas
2. Confirme se se inscreveu em todas as provas em que pretende participar
3. Insira a morada completa. Não serão enviadas medalhas para moradas
incompletas
4. A prova tem que ser concluída numa única sessão. Uma vez iniciada uma corrida
esta não pode ser cancelada ou repetida.
5. Antes de começar uma corrida, confirme que:
→ A bateria do telemóvel está 100% carregada
→ Que o telemóvel não está ligado a qualquer rede Wi-fi
→ Que a aplicação pode aceder ao GPS e correr em segundo plano
6. Cumpra com todas as regras em vigor pela Direção Geral de Saúde
7. Mantenha-se ativo, mas Seguro!

Inscrição e login

Os participantes podem registar-se diretamente na aplicação VRace MCP ou
na página online das provas virtuais: https://portugal.virace.app

Uma vez inscritos, os participantes
podem logar-se na aplicação usando o
seu email e password

Escolha de provas para participar

Uma vez logados na aplicação, os participantes podem
consultar as provas disponíveis e selecionar que prova ou
provas pretendem participar

Para escolher a provas ou
provas para participar, basta
clicar no botão “Participar” no
final da descrição das provas.

Após escolher a ou provas a
participar, é pedido que
indique a morada em que
quer receber a medalha

Acompanhar amigos

Uma vez inscrito numa o mais corridas, pode acompanhar
outros participantes. Basta clicar no ícone antes do nome dos
participantes inscritos e seguirá

Participar numa prova
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Participar

Quando o período de
participação de uma
prova fica em vigor, essa
prova fica em destaque
na aplicação.

Para iniciar a sua
participação clica na opção
“Começar Aquecimento”

Pode terminar o seu
aquecimento quando quiser e
iniciar a prova. Basta clicar em
“Começar”

Mantenha a aplicação ativa
durante toda a participação.
Pode acompanhar a sua
performance…

Participar numa prova
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… e o percurso que está a
percorrer.

Concluindo a sua prova,
pode optar por fazer
exercícios de recuperação
ou concluir a prova.

Pode também partilhar o seu
resultado com amigos

Os seus resultados ficam
registados no seu perfil

