
O Paraná Running é um Circuito de Corridas de Rua, que terá como tema no 
ano de 2019 “O RITMO QUE AGITA A SUA CORRIDA” e será realizada 
respectivamente: 
 
- Etapa Eletrônica - 15/06/2019 - Local: Estádio Willie Davids 
- Etapa Rock - 21/09/2019 - Local: Praça Pio XII 
- Etapa Pop - 01/02/2020 - Local: A confirmar 
 
Todas as provas serão noturnas com largada realizada as 20h00. 
O horário da largada das provas ficará sujeito à alterações em razão da 
quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, 
tráfego intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de 
energia, entre outras situações que a Organização reputarem como 
determinantes para tanto. 
 
O percurso e quilometragens disponíveis para a Terceira Etapa serão 
confirmados em breve, através do site paranarunning.com.br e nas redes 
sociais do circuito. 
 
As provas terão a duração máxima de 1h (uma hora) e 40 (quarenta minutos) e 
o atleta que em qualquer dos trechos não estiver dentro do tempo projetado, 
será convidado a se retirar, estando automaticamente desclassificado. 
 
Poderão participar das corridas, atletas de ambos os sexos, regularmente 
inscritos de acordo com este regulamento. 
 
A corrida será disputada na categoria individual masculino e feminino, onde 
cada atleta correrá a quilometragem escolhida no momento da inscrição. 
Apenas sendo permitidas mudanças na distância do percurso até 7 dias úteis 
antes da data do evento, através do login do atleta, onde o mesmo poderá 
fazer a alteração. Caso seja necessário a coordenação do evento poderá fazer 
mudanças da quantidade. 
 
INSCRIÇÃO 
De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a 
idade mínima para atletas se inscreverem e participarem de corridas de rua é 
de 16 (dezesseis) anos, com as seguintes restrições: 
 
I – Atletas entre 16 e 17 anos de idade não podem participar de provas com 
percurso igual ou superior a 10 km; 
II – A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e 
classificação por faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano 
em que for realizada a prova. 
III – Os atletas entre 16 a 17 anos só poderão participar da corrida, 
obrigatoriamente, mediante TERMO DE RESPONSABILIDADE (disponível no 
site: www.paranarunning.com.br), devidamente preenchido e com firma 
reconhecida do seu pai ou de um responsável legal. O Termo deverá estar 
acompanhado de cópia de um documento de Identidade do responsável que 
será retido pela Comissão Organizadora no ato da inscrição, a qual somente 
poderá ser feita na Rádio Maringá FM – Rua Getúlio Vargas, n°266, Ed. Três 



Marias, Maringá/PR, por se tratar de participante menor de idade, e na 
presença de seu representante legal. 
 
Poderá participar da corrida o (a) competidor (a), aqui denominado (a) atleta, 
que se inscrever na corrida e realizar o pagamento do valor correspondente à 
inscrição no prazo determinado, bem como expressar concordância com as 
normas deste Regulamento. 
 
O valor da inscrição no evento esportivo será aquele de KM por questões 
burocráticas que envolvem aprovação de órgãos públicos e todos os atletas 
serão informados por meio das redes sociais e site do evento. 
 
O valor pago pela inscrição não será devolvido e haverá taxa administrativa no 
ato da inscrição, sendo 8% do valor, não podendo ser um valor inferior a 
R$5,00. 
 
Os atletas são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas no 
sistema on-line ou na ficha de inscrição. Os atletas concordam que as redes 
sociais serão o meio de comunicação utilizado pela empresa organizadora para 
repassar informações e atualizações referentes à corrida. 
 
A inscrição na corrida é pessoal e intransferível, sendo proibido a qualquer 
atleta ser substituído por outro, em qualquer situação. 
 
ENTREGA DE KITS 
Informações sobre a entrega de kits, tais como data, local e horário serão 
divulgadas até 15 dias que antecedem a prova pelo site oficial da 
organização: www.paranarunning.com.br 
 
O kit atleta deverá ser retirado nos dias, local e horário definidos pela 
organização. Não serão entregues kits fora deste período. 
 
O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito mediante 
apresentação do documento de confirmação de inscrição, o respectivo recibo 
de pagamento e documento com foto. 
 
A retirada de kits só poderá ser efetivada por terceiros mediante apresentação 
de autorização especifica para este fim e impressa juntamente com os 
documentos pessoais do titular (conforme modelo constante deste site), e cópia 
de documento de identificação do inscrito. 
 
Teremos dois tipos de kits sendo nomeados como: Inscrição Light, que será 
composto por um número de peito, alfinetes e chip descartável. Ou Inscrição 
Light + KIT PREMIUM que será composta por um número de peito, alfinetes, 
chip, medalha na conclusão da prova, camiseta, item surpresa e gym bag. 
 
Cortesias e descontos 100% somente terão direito ao Kit Light, não podendo 
também ter direito ao COMBO das 03 etapas. 
 
No momento da retirada do kit, o responsável deverá conferir os seus dados, 

http://www.paranarunning.com.br/


envelope e o número de peito. 
 
Para todas as informações sobre as etapas acesse o site oficial: 
www.paranarunning.com.br 
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