
 

  

 

FAQ - MARATONA DE CURITIBA 

2022 

 

 

1. Qual a data da prova?  
2. Quais as datas da entrega de kits? 
3. Quais as distâncias?  
4. Onde encontrar o resultado da prova? 
5. Qual a idade mínima para realizar a prova? 
6. Até quando vão as inscrições? 
7. Posso levar meu cachorro? 
8. Pode usar fone de ouvido nas provas? 
9. Tem postos de hidratação? 
10. Tem exame de doping? 

11. Estava inscrito em 2020, como posso confirmar minha inscrição?  
12. Posso alterar o tamanho da minha camiseta?  
13. Posso alterar a distância? 
14. Posso realizar o Upgrade de Kit? 
15. Posso alterar o participante? 
16. Posso mudar o tamanho da camiseta? 

 

 

Qual a data da prova? 

 
A Maratona de Curitiba 2022 ocorrerá no dia 20/11/2022 
 
Quais as datas da entrega de kits? 
 
Dias 17, 18 e 19 de novembro de 2022 
 
Quais as distâncias para a prova? 
 
 42Km (42.195km), 21Km (21,097km), 10km e 5km 
 
Qual a idade mínima para realizar a prova? 
 
Conforme norma 12 da CBAT seguem abaixo as idades mínimas para atletas 
participarem do evento.  
 
CATEGORIAS OFICIAIS DO ATLETISMO BRASILEIRO POR FAIXA ETÁRIA 
Aprovada pela Assembleia Geral em 
26.04.2014 
Atualizada pelo Departamento Técnico em 26.08.2019 
Em corridas de rua, a idade MÍNIMA para atletas participarem é a seguinte: 



 
 
 
Provas com percurso até 5km: 14 (catorze) anos completos até 31 de dezembro do 
ano da 
prova; 
Provas com percurso menor que 10km: 16 (dezesseis) anos completos até 31 de 
dezembro do 
ano da prova; 
Provas com percurso de 10km até 30km: 18 (dezoito) anos completos até 31 de 
dezembro do 
ano da prova; 
Maratona e acima: 20 (vinte) anos completos até 31 de dezembro do ano da prova 
 
Até quando vão as inscrições? 
 
Até dia 07/11 ou até quando for preenchido o limite máximo de 14000 atletas inscritos 
distribuídos entre 
todas as distâncias. 
*Boleto somente até o dia 03/11. 

 

Posso levar meu cachorro? 
 
Não indicamos que leve por segurança dele mesmo e dos demais participantes da 
prova. Pela grande concentração de pessoas ou o movimento na largada, o medo 
pode causar algum problema e não nos responsabilizamos por ocorrências. 
 
Pode usar fone de ouvido nas provas? 
 
Por questões de segurança não permitimos o uso de fone de ouvido durante as 
provas. 
 
Vão ter postos de hidratação? 
 
Sim! 
 
Maratona - Os atletas inscritos na Maratona de Curitiba irão contar com a hidratação 
de água a cada 3km, conforme regulamentação da CBAT. Além disso, terão 
disponíveis dois pontos de isotônico e frutas no percurso, KM 21 e Km 32. Na chegada 
o atleta receberá kit lanche e hidratação pós prova. 
 
21k - O percurso irá contar com hidratação de água a cada 3km conforme 
regulamentação da CBAT. Além disso, terá um ponto de isotônico e frutas no 
percurso. Na chegada o atleta receberá kit lanche e hidratação pós prova. 
 
Corrida 10Km – O percurso de 10km irá contar com hidratação km 03, 5km 8km e 
chegada. 
 
Corrida 5 Km - O percurso de 5km irá com a hidratação de água no Km 3 e chegada. 
 
Tem exame de doping? 
 
 



 
 
 
Poderão ser realizados exames antidoping entre os atletas inscritos no evento, de 
acordo com 
NORMA 7 da CBAt e da ABCD – Autoridade Brasileira de Antidopagem. 
 
 

 

 

Estava inscrito em 2020, como posso confirmar minha inscrição? 

 
Atletas inscritos para a Maratona de Curitiba 2020 que foi adiada devido a Pandemia 
tem inscrição 
garantida para 2022 
Processo para validação: 
1. Acessar o link de inscrições 
https://site.ticketsports.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=33994&origem=tic
ketspo 
rts&queue=verify 
2. Escolher o kit e modalidade 
3. Preencher o processo de inscrição e no campo “CUPOM/ DESCONTO INSCRITOS 
2020” inserir o 
CPF (sem pontos e traço) 
4. Validar cupom 
5. Finalizar inscrição 
O desconto será referente a mesma distância e kit adquiridos em 2020. 
*IMPORTANTE 
A data limite para o recadastro gratuito é até 15/07 
 
Posso alterar o tamanho da minha camiseta?  
 
Sim, o próprio atleta inscrito pode fazer essa alteração no sistema até o dia 07/09/22, 
após essa data não serão feitas alterações. 
 
Posso alterar a distância? 
 
Sim, é autorizado até 45 dias antes do encerramento das inscrições (25/09) 
 
Posso realizar o Upgrade de Kit? 
 
Sim, é autorizado até 60 dias antes do encerramento das inscrições (07/09) 
 
Posso alterar o participante? 
 
Sim, é autorizado até 45 dias antes do encerramento das inscrições (25/09) 
 
Posso mudar o tamanho da camiseta? 
 
Sim, é autorizado até 60 dias antes do encerramento das inscrições (07/09) 
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