
REGULAMENTO MEIA MARATONA VIRTUAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2020 
 
É MUITO FÁCIL PARTICIPAR!  
• Inscreva-se no Ticket Agora na modalidade Solo, Dupla ou Quarteto. Se já estava inscrito não é necessário fazer 
nada! 
• Retire seu kit no Drive Thru no dia marcado! 
• No dia do evento (13/12), corra onde quiser e registre o KM escolhido e o tempo utilizando relógio GPS, aplicativo 
de corrida ou visor da esteira; 
• Acesse o site da cronometragem e anexe a foto do seu resultado. (www.chronomax.com.br/Virtual)  
 
REGULAMENTO GERAL  
A MEIA MARATONA VIRTUAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2020 vem substituir a Meia Maratona de São José 
dos Pinhais que estava agendada para 22/03/2020, a qual não pôde ser realizada devido à pandemia de corona 
Virus. 
Todos os inscritos na Meia Maratona de São José dos Pinhais tradicional permanecem inscritos na MEIA 
MARATONA VIRTUAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. 
 

1. SOBRE A PROVA 
1.1 Os atletas deverão correr 21 km, podendo fazê-los na categoria solo, dupla ou quarteto, no dia 13 de 

DEZEMBRO de 2020, entre as 0:00 e as 23h59. 
1.2 Os inscritos na categoria SOLO deverão correr 21km 
1.3 Os inscritos na categoria DUPLA deverão correr 10,5 km cada participante 
1.4 Os inscritos na categoria QUARTETO deverão correr 5,25 km cada participante. 
1.5 Os inscritos nas modalidades de revezamento não precisam correr em seqüência. Podem fazê-lo juntos, ao 

mesmo tempo, ou com intervalo de tempo, desde que cada um envie seu tempo individual e dentro do 
período estipulado, que será das 7h30 as 23h59 do dia 13 de dezembro de 2020 

1.6 Haverá uma live no YouTube, em canal a ser divulgado amplamente, entre as 7h30 e as 9h30, dentro da qual 
serão postados os tempos dos atletas que forem enviando seus resultados, bem como a classificação dos 
mesmos, e fotos e vídeos daqueles que enviarem. 

1.7 Aqueles que enviarem o resultado fora do horário da live terão seu tempo inserido na seqüência através do 
site de resultados oficial, que será finalizado e homologado na segunda feira (14/12/2020) 

1.8 Os inscritos na modalidades de revezamento só terão seus tempos divulgados após o envio do resultados de 
todos da equipe. 

 
2. INSCRIÇÔES 

As inscrições devem ser feitas pelo site www.ticketagora.com.br 
2.1 Poderão inscrever-se na Meia Maratona de São José dos Pinhais 2020, homens e mulheres nascidos até 

31 de dezembro de 2007  
2.2 Período de inscrição: até 20/11/2020, podendo ser encerrada antecipadamente se atingido o limite 

técnico de inscritos. 
2.3  Procedimento para a inscrição. 
2.4  Acessar o site www.ticketagora.com.br  e preencher os formulários de inscrições por completo, e efetivar 
o pagamento de acordo com as opções escolhidas pelo cliente, prazos e aceitar os termos de 
responsabilidade da corrida virtual. 
2.5  A escolha do tamanho da camiseta do kit será feita no ato da entrega dos kits, para quem não estava 
inscrito no 1ºlote da Meia Maratona de São José dos Pinhais 2020 
2.6 As inscrições são pessoais e intransferível, não sendo possível de revender para terceiros. 
2.7 Todos os atletas que se inscreverem e participarem da MEIA MARATONA VIRTUAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 2020 terão 50% de desconto na inscrição da edição 2021 do mesmo evento. 
 
Lotes e valores para todas as categorias: 
Kit Completo: R$ 79,90 / Kit Básico: R$ 59,90 
Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei nº 10.741, de 2003, têm 
direito a desconto de 50% no valor da inscrição com kit básico referente ao lote final. 
Para receber seu kit de corredor deve-se ter em mãos documento de identidade original e comprovante de 
inscrição. 

 
3. REGRAS GERAIS DA CORRIDA VIRTUAL. 

3.1 Ao participar desta corrida virtual, o atleta assume total responsabilidade pela as informações fornecidas 
no ato da inscrição. O atleta declara gozar de boa saúde e estar apto para praticar atividade física, bem como 
declara aceitar e acatar totalmente o regulamento e regras da competição. Assume quaisquer outras 
despesas necessárias ou provenientes da sua participação; 
3.2 Ao participar desta corrida virtual, o atleta cede gratuitamente os direitos de utilização de sua imagem, 
renunciando o recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer 
outro tipo de transmissão e/ou divulgação, promoções, internets e qualquer mídia, em qualquer tempo; 
3.3 Não haverá reembolso por parte da organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, 

http://www.ticketagora.com.br/
http://www.ticketagora.com.br/


apoiadores e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos 
atletas na corrida virtual, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de materiais ou 
prejuízos que porventura o atleta venha sofrer durante a participação na corrida virtual; 
3.4 A organização da corrida virtual bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores não se 
responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito na corrida virtual, seja ao patrimônio 
público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor; 
3.5 A Organização da corrida virtual recomenda rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste 
ergométrico prévio para todos os atletas participantes; 
3.6 Poderão os organizadores/realizadores suspender a corrida virtual por questões de segurança pública, 
atos públicos, vandalismos e/ou motivos de força maior. Sem necessidade de qualquer comunicado prévio 
aos participantes. 
3.7 A organização orienta que os atletas que optarem por correr em vias públicas ou parques, corram de 
máscara, respeitando o distanciamento social e todos os protocolos de segurança.  
 
4. ENTREGA DE KITS: 
4.1 O Kit somente será entregue no Ginásio Ney Braga, na Rua Dona Izabel A Redentora, 2355, São José 
dos Pinhais, nos dias 04 e 05 de dezembro de 2020, entre as 10h e as 18h   
4.2 A organização se reserva no direito de disponibilizar no kit tamanhos variados de camisetas enquanto 
houver disponibilidades no estoque. 
 
5. COMPROVAÇÃO DA CORRIDA  
5.1 Cada atleta deve correr a quilometragem escolhida e comprovar por meio de aplicativo de corrida, ou 
relógio GPS, ou foto de painel de esteira contendo tempo e distância da prova. 
5.2 Todo comprovante passará por análise. O comprovante deve seguir as regras abaixo para ser aceito, 
caso as regras não sejam seguidas, o mesmo será reprovado. Caso o comprovante seja reprovado, você 
poderá reenviá-lo para nova análise. 
5.2.1 A foto deverá estar nítida e os números fáceis  de se entender; 
5.2.2 A distância marcada na foto deverá ser no mínimo aquela na qual o atleta está inscrito; 
5.2.3 Caso a distância seja maior, o tempo considerado será exatamente o que está na foto; 
 
6. PREMIAÇÃO 
6.1 A MEIA MARATONA VIRTUAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2020 é um evento de caráter recreativo, 
sem intuito competitivo. Não haverá premiação individual no geral ou categorias. Todos os participantes 
devidamente inscritos receberão medalha de participação.  
6.2 Durante o horário das 7h30 as 9h30 os atletas que concluírem a prova e enviarem seus resultados terão 
seu nome e tempo divulgados no resultado parcial da prova durante a live. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 Casos omissos neste regulamento, serão resolvido exclusivamente pela equipe organizacional. 

 


