
 
 

 

 

REGULAMENTO MARATONA DE CURITIBA 2017 

 

VEM AÍ A #NOSSAMARATONA 

  

Vem aí a #NossaMaratona ! 

A Maratona de Curitiba 2017 já tem data marcada, dia 19 de novembro a cidade será palco de muita garra, 

conquistas e experiências memoráveis. 

A prova conta com percursos para todos os atletas, 5km, 10km, Maratona de revezamento (2 x 21km) e os tão 

sonhados 42,195km da Maratona de Curitiba.  

Contamos com sua participação para fazer juntos a melhor festa que Curitiba já viu, vem pra #NossaMaratona!  

 
1. INFORMAÇÕES 

 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO: GLOBAL VITA COMUNICAÇÃO LTDA 

DATA: 19/11/2017 

LOCAL DE LARGADA: Praça Nossa Senhora da Salete, Centro Cívico  Curitiba PR 

HORA DA LARGADA: Os ATLETAS farão a LARGADA em pelotões específicos distintos entre si, nos 

seguintes horários abaixo: 

 07h00 - Largada Maratona Cadeirante, 

 07h05 - Largada Maratona Elite Feminino. 

 07h15 - Largada Maratona Elite Masculino, demais ACD´S , Geral e Revezamento. 

 07h45 - Largada Corridas de 10km, 5km. 

DISTÂNCIAS: 42Km (42.195km), 42km Revezamento (21km +21km) , 10km e 5km. 

LIMITE DE PARTICIPANTES: 7.000 corredores 

LIMITE DE CONCLUSÃO: 6 horas 

Após este horário, o trafego de veiculo é liberado e a organização não se responsabilizará por acidentes com 

atletas que ainda estiverem no percurso. 

CRONOMETRAGEM: O sistema de cronometragem será encerrado ás 13:00, os atletas que terminarem a 

prova depois do horário mencionado não terão seu tempo computado. 

 

2. INSCRIÇÕES  MARATONA DE CURITIBA 2017 

 

 LOTE PROMO: de 20/09 à 06/10. 



 
 

 

 

o MARATONA 

Kit  Standard : Valor: 89,90 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 154,90 + taxa de conveniência 

 

o CORRIDAS 5KM  10KM E 42K REVEZAMENTO (DUPLAS). 

Kit  Standard : Valor: 74,90 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 139,00 + taxa de conveniência 

 

 1º LOTE: 07/10 à 27/10. 

o MARATONA 

Kit  Standard : Valor: 109,00 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 169,00 + taxa de conveniência 

 

o CORRIDAS 10KM  5KM E 42K REVEZAMENTO (DUPLAS). 

Kit  Standard : Valor 89,90 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 149,00 + taxa de conveniência 

 

 2º LOTE: 28/10 à 10/11 

o MARATONA 

Kit  Standard : Valor: 129,00 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 179,00 + taxa de conveniência 

 

o CORRIDAS 10KM  5KM E 42K REVEZAMENTO (DUPLAS). 

Kit  Standard : Valor: 99,90 + taxa de conveniência 

Kit  Premium: Valor 159,00 + taxa de conveniência 

 

 

2.1 PERÍODO 

Até dia 10/11, ou até quando for preenchido o limite máximo de 7000 atletas inscritos. 

*Boleto somente até o dia 08/11. 

 

2.2 LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

www.ticketagora.com.br/maratonadecuritiba 

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


 
 

 

 

 

2.3 BENEFÍCIOS: 

A inscrição para a prova da direito ao kit Atleta. Apoio médico, Hidratação, Chip de cronometragem, brindes 

patrocinadores, uso das instalações na arena do evento, guarda volume e seguro contra acidentes pessoais no dia 

da prova. 

 

3. KIT DO ATLETA 

3.1 LOCAL RETIRADA DE KIT:   

EXPO MARATONA DE CURITIBA 2017 

HOTEL - FOUR POINTS BY SHERATON CURITIBA 
Av. Sete de Setembro, 4211  Batel  
Centro de Convenções 
 
*Quinta Feira 16/11  das 15:00 as 19:00hs* 

Sexta-feira 17/11  10:00hs ás 20:00hs 

Sábado 18/11  10:00hs ás 19:00hs 

*entrega de Kit exclusiva para assessorias esportivas, mediante agendamento por e-mail: 
assessoria@globalvita.com.br 

3.2 KIT ATLETA STANDARD:   

Camiseta; 

Chaveiro; 

Número de Peito; 

Chip de cronometragem; 

Brindes patrocinadores 

3.3 KIT ATLETA PREMIUM:   

Camiseta; 

Chaveiro; 

Porta Celular; 

Viseira; 

Porta Tênis; 

Número de Peito; 

Chip de cronometragem; 

Brindes Patrocinadores; 



 
 

 

 

 

*É obrigatória a conferência de todos os itens que compõe o kit, bem como o tamanho da camiseta, no momento 
da retirada. Em caso de item faltante, deverá ser informado de imediato para a organização presente. O item 
faltante será entregue de imediato. Não serão aceitas reclamações ou alegações de itens faltantes após o 
momento da retirada do kit. 

 
A organização irá disponibilizar camisetas nos tamanhos Unissex P, M, G, GG e Baby Look P e M. Garanta o seu 

tamanho fazendo sua inscrição com antecedência. 

Não será permitida a troca de tamanho de camisetas no momento da Retirada de Kit, nem em nenhum momento 

futuro. 

 

3.4 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Para a retirada do kit, o atleta deverá apresentar seu TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO, assim 

como o protocolo de inscrição e/ou identidade com foto.  

Retirada de Kit para TERCEIROS só será permitida com a autorização do atleta, por escrito e assinada, e cópia 

de documento com foto(RG ou CNH).  

 

4. ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES: 

4.1 ATLETAS MAIORES DE 60 ANOS: 

 Atletas maiores de 60 anos têm um desconto de 50% no valor da inscrição, utilizando como referencia 

os valores do ultimo lote, a qual deverá ser comprovada na retirada do kit.  

4.2 ACD´S (Amputados de Membros Inferiores, Cadeirante, Deficiente Visual, Deficiente Auditivo, Deficiente 

Andante de Membro(S) Inferior(Es), Deficiente Intelectual, Deficiente de Membro(S) Superior(Es)): 

 Atletas ACD´S, deverão encaminhar a sua solicitação para a organização do evento por meio do email: 

maratona@globalvita.com.br, o desconto de 50% no valor da inscrição, utilizando como referencia os valores do 

ultimo lote, será concedido mediante apresentação de laudo médico e aprovação do mesmo. Com exceção da 

categoria Cadeirante, os demais competem em categoria única. 

4.3 IDADES DE PARTICIPAÇÃO 

mailto:maratona@globalvita.com.br


 
 

 

 

Não é permitida à participação de atletas menores de 16 anos. Para atletas com 16 e 17 anos, somente 

com autorização escrita dos pais ou por um responsável para as corridas de 05km e 10km. 

Não é permitida a inscrição de atletas menores que 20 anos na Maratona de Curitiba 2017. 

4.4 ASSESSORIAS E GRUPOS DE CORRIDA:  

Para assessorias e grupos de corrida, será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da inscrição na data da confirmação do pedido e emissão do boleto ou uma cortesia a cada 10 (dez) atletas 

inscritos, válido até 25/10/17, não cumulativo com qualquer promoção ou outras ações de benefícios vinculadas à 

prova. 

PASSO A PASSO E DÚVIDAS 

 Passo 1: Responsável do grupo realiza as 10 inscrições iniciais em um único pedido. 

 Passo 2: Enviar número do pedido contendo as 10 primeiras inscrições para atualização boleto bancário 

pelo email caio@ticketagora.com.br.  

*prazo de até 48 horas úteis.  

4.5 POLÍTICAS DE REEMBOLSO / CANCELAMENTO:  

Para cancelamentos em até 7 dias corridos após a compra, o atleta receberá a devolução do valor integral da sua 

inscrição. Para isso o atleta deverá entrar em contato diretamente com o SAC do Ticket Agora: 

www.ticketagora.com.br/sac conforme Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90)            

CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990. 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura 

ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 

produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 

domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os 

valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados. 

Após este prazo, não será realizado o reembolso. 

4.6 POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO:  

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


 
 

 

 

A inscrição é de caráter pessoal e não pode ser transferida. É de total responsabilidade do atleta o 

preenchimento correto de todos os campos da ficha de inscrição e dados incorretos poderão até desclassificar o 

atleta no dia da prova.  

Atletas que utilizarem indevidamente a inscrição de outros atletas serão ambos suspensos das provas 

organizadas pela Global Vita / Pro Correr por 24 meses, podendo inclusive sofrer processo judicial por falsidade 

ideológica/estelionato, conforme código penal art. 299. Além disso, são responsáveis por custear qualquer despesa 

em caso de acionamento do seguro-atleta previsto para os inscritos no evento. 

5. CRONOMETRAGEM: 

A classificação da Maratona 2017 será realizada através do sistema chip (transponder) conforme 

determina o regulamento da IAAF no seu art. 240, por tempo bruto e líquido, sendo que a premiação das 

categoria será por tempo bruto para Geral e Tempo Líquido para as categorias da Maratona.  

É de responsabilidade do atleta a colocação correta do chip para o efetivo funcionamento do sistema de 

cronometragem, o mal uso inválida a classificação. 

O chip será descartável e para retirar a medalha o atleta deverá destacar o vale medalha do seu numero 

de peito e trocar pela sua medalha. Em hipótese alguma serão entregues medalhas sem o respectivo vale, mesmo 

que o chip esteja no tênis. 

 

6. CATEGORIAS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

Os atletas podem participar da MARATONA DE CURITIBA 2017 inscrevendo-se nas seguintes categorias, 

conforme descrito a seguir: 

 MARATONA (42.195KM)  

o ELITE 

o GERAL 

o ACD´S 

 MARATONA DE REVEZAMENTO (DUPLA) 

o DUPLA GERAL 

 10KM  

o INDIVIDUAL GERAL 



 
 

 

 

 05KM 

o INDIVIDUAL GERAL  

 6.1 MARATONA - PARTICULARIDADES  

6.1.1.A Largada da MARATONA:  

 Largada Cadeirantes  

 Largada Elite Feminina  

 Largada Elite Masculina e demais ACD´S 

 Largada Geral  

6.1.2 ELITE 

Os tempos para qualificação ao pelotão de elite Masculino e Feminino só serão aceitos se forem de Provas 

Oficiais: IAAF, CBAt ou Federações Regionais. O atleta terá que comprovar dois resultados obtidos nos anos 

de 2016 e 2017, conforme os índices expostos no item 6.1.2.1 para elite masculina e item 6.1.2.2 para elite 

feminina. 

definido pela ORGANIZAÇÃO, será isento da taxa de inscrição e deverá enviar à ORGANIZAÇÃO em quais 

PROVAS e TEMPOS que satisfez o critério TEMPO REFERENCIAL através do endereço de e-mail 

elite@globalvita.com.br destacando neste email: 

 

 Nome, endereço, telefone (fixo e/ou celular), data de nascimento, rg, cpf, nome da 

equipe/patrocinador, número de registro cbat e/ou federação estadual,  e-mail. 

 

6.1.2.1 TEMPO REFERENCIAL exigidos para o Pelotão de Elite Masculino.  

 até 02 horas e 24 minutos em Maratona; ou  

 até 01 hora e 11 minutos em Meia Maratona; ou  

 até 51 minutos em Corrida de 15km; ou  

 até 32 minutos em Corrida de 10km.  

 

6.1.2.2 TEMPO REFERENCIAL exigidos para o Pelotão de Elite Feminina.  

 até 02 horas e 53 minutos em Maratona; ou  

 até 01 hora e 24 minutos em Meia Maratona; ou  

mailto:elite@globalvita.com.br


 
 

 

 

 até 58 minutos em Corrida de 15km; ou  

 até 38 minutos em Corrida de 10km.  

6.1.3 A Organização poderá a seu critério convidar atletas brasileiros ou estrangeiros.  

6.1.4 Categoria geral 

A largada da categoria geral será nível técnico (km/min). No momento da inscrição o atleta deverá selecionar o 

respectivo PACE que pretende fazer na Maratona conforme as opções abaixo: 

 Abaixo de 4min/km 

 Entre 4 -4,5 min/km 

 Entre 4,5  5 min/km 

 Entre 5  5,5 min/kmx 

 Entre 5,5  6 min/km 

 Acima de 6min/km 

 

6.1.4 Categoria ACD`S 

No momento da inscrição, proceder conforme item 4.2 deste regulamento. 

6.1.5. O tempo limite de para concluir a Maratona é de 06 (seis) horas, iniciando o prazo a partir da largada da 

Elite Feminina. Após o prazo de 06 (seis) horas, a infraestrutura, atendimento médico e cronometragem serão 

desativados.  

Os pontos de cortes estão definidos da seguinte forma:  

 Km 8,5 - 08h15 (hora relógio) / 01h10 (tempo de prova)  

 Km 19 - 09h40 (hora relógio) / 02h35 (tempo de prova)  

 Km 25 - 10h40 (hora relógio) / 03h35 (tempo de prova)  

 Km 35 - 12h05 (hora relógio) / 05h00 (tempo de prova)  

6.1.6 Categorias de faixa etária (masculino)  

 Categoria 20 A 24; 25 A 29; 30 A 34; 35 A 39; 40 A 44; 45 A 49; 50 A 54; 55 A 59; 60 A 64; 65 A 

69; 70 +. 

6.1.7 CATEGORIAS DE FAIXA ETÁRIA (FEMININO)  

 Categoria 20 A 24; 25 A 29; 30 A 34; 35 A 39; 40 A 44; 45 A 49; 50 A 54; 55 A 59; 60 A 64; 65 +. 



 
 

 

 

6.1.9 Atletas Cadeirantes  

Os Atletas que participarem da competição com o auxílio de cadeira de rodas esportiva (somente com cadeira 

de 3 rodas) ou para competições, é obrigatório o uso de capacete, não sendo permitido o uso de cadeiras de uso 

social (diário), cadeiras motorizadas, handcycles ou auxílio de terceiros. 

É de exclusiva e única responsabilidade do ATLETA a manutenção de sua cadeira de rodas. 

6.1.10 DEFICIENTE VISUAL: De acordo com a "Norma 7" da CBAt (art. 8º, §1º, item "H", letra "B"), "os 

atletas deficientes visuais deverão ser, obrigatoriamente, acompanhados por guia identificado pela organização 

durante toda a corrida".  

6.2  MARATONA DE REVEZAMENTO  PARTICULARIDADES 

O tempo limite de para concluir a Maratona de revezamento é o mesmo da Maratona, 06 (seis) horas, 

iniciando o prazo a partir da largada da Elite Feminina. Após o prazo de 06 (seis) horas, a infraestrutura, 

atendimento médico e cronometragem serão desativados.  

O descolamento para o ponto de revezamento (KM 21 da Maratona), será de responsabilidade do atleta, 

assim como o transporte do guarda volume. 

No momento da inscrição da dupla os atletas deverão selecionar o respectivo pace que pretendem fazer na 

Maratona conforme as opções abaixo: 

 Abaixo de 4min/km 

 Entre 4 -4,5 min/km 

 Entre 4,5  5 min/km 

 Entre 5  5,5 min/kmx 

 Entre 5,5  6 min/km 

 Acima de 6min/km 

6.3 CORRIDAS 10KM E 5KM  PARTICULARIDADES 

6.3.1 A prova terá uma duração máxima de 01 hora e 30 minutos a partir da largada. Após o prazo de 

01(uma) hora e 30(trinta) minutos, a infraestrutura e cronometragem serão desativados.  

6.3.2 É proibido levar e/ou correr com animais domésticos.  

7.0 PREMIAÇÃO 



 
 

 

 

Todos os atletas que concluírem a MARATONA (42,195 km), a Maratona de Revezamento e as corridas de 5km 

e 10km  dentro dos prazos estipulados neste regulamento, receberão medalha de . 

7.1 PREMIAÇÕES MARATONA 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  MASCULINO 

1º colocado  R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) + troféu  

2° colocado  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu  

3° colocado  R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu  

4º colocado - R$ 800,00 (oitocentos reais) + troféu 

5º colocado  R$500,00 (quinhentos reais) + troféu 

Atletas de ELITE não participam da premiação por faixa etária. 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  FEMININO  

1º colocada  R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) + troféu  

2° colocada  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu  

3° colocada  R$ 2.000,00 (dois mil reais) + troféu 

4º colocado - R$ 800,00 (oitocentos reais) + troféu 

5º colocado  R$ 500,00 (quinhentos reais) + troféu 

Atletas de ELITE não participam da premiação por faixa etária. 

 

CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA  MASCULINO (20 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 

35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 

anos ou mais) 

1° colocado  Troféu 

2° colocado  Troféu  

3° colocado  Troféu  

4° colocado - Troféu 

5° colocado - Troféu 

 

CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA  FEMININO (20 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 

39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos, 65  ou mais) 



 
 

 

 

1° colocado  Troféu 

2° colocado  Troféu  

3° colocado  Troféu  

4° colocado - Troféu 

5° colocado - Troféu 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  CADEIRANTES MASCULINO 

1º colocado  Troféu + R$ 800,00 (oitocentos reais)  

2º colocado  Troféu + R$ 500,00 (quinhentos reais) 

3º colocado  Troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)  

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  CADEIRANTES FEMININO  

1º colocado  Troféu + R$ 800,00 (oitocentos reais)  

2º colocado  Troféu + R$ 500,00 (quinhentos reais)  

3º colocado  Troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)  

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (ACD´S) MASCULINO (nesta categoria 

incluem-se: deficientes visuais, amputados de membros inferiores, deficientes andantes de membro 

inferior, deficientes intelectuais, deficientes membro superior, deficientes a uditivos)  

1º colocado  Troféu + R$ 800,00 (oitocentos reais)  

2º colocado  Troféu + R$ 500,00 (quinhentos reais)  

3º colocado  Troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)  

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (ACD´S) FEMININO (nesta categoria 

incluem-se: deficientes visuais, amputados de membros inferiores, deficientes andantes de membro 

inferior, deficientes intelectuais, deficientes membro superior, deficientes auditivos)  

1º colocado  Troféu + R$ 800,00 (oitocentos reais)  

2º colocado  Troféu + R$ 500,00 (quinhentos reais)  

3º colocado  Troféu + R$ 300,00 (trezentos reais)  

 

MELHOR ATLETA CURITIBANO  MASCULINO  



 
 

 

 

1º colocado  R$ 800,00 (oitocentos reais)  

PREMIAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS DAS FAIXAS ETÁRIAS - MASCULINO (20 a 24 anos; 25 

a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 a 64 anos, 

65 a 69 anos, 70 anos ou mais) 

MELHOR ATLETA CURITIBANO  FEMININO  

1º colocada  R$ 800,00 (oitocentos reais)  

PREMIAÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS DAS FAIXAS ETÁRIAS - FEMININO (20 a 24 anos; 25 a 

29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos; 60 anos ou 

mais) 

 

Obs: o melhor atleta curitibano será o corredor ou corredora, residente na cidade de Curitiba ou Região 

Metropolitana, que tenha participado das três etapas do Circuito de Corridas de Rua Curitiba 2017 e for o melhor 

classificado na sua categoria na maratona de Curitiba. A Bonificação Atletas Curitibanos será cumulativa com as 

demais premiações. 

A premiação do Melhor Atleta Curitibano será realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

de Curitiba em até trinta (30) dias após a homologação de tempos e resultados. Para mais informações favor 

entrar em contato com a Secretária de Esportes de Curitiba: 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 

Telefone: 3350-3707 e 3350-3703 
E-mail: corridasderua@smelj.curitiba.pr.gov.br 
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/equipe-smelj/110 

7.1.1 DOS TRIBUTOS SOBRE A PREMIAÇÃO 

As premiações indicadas no presente regulamento podem estar sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda. 

De acordo com a legislação tributária (Solução de Divergência COSIT nº 9/2012), a fonte pagadora da premiação 

deverá: (i) no caso de pessoas com residência fiscal no Brasil, reter na fonte o imposto, a título de antecipação do 

imposto devido no ano, conforme tabela progressiva mensal vigente; e (ii) no caso de pessoas com residência fiscal 

no exterior, reter na fonte à alíquota de 25% a título de tributação exclusiva na fonte, observadas as disposições 

especiais em acordos internacionais para evitar a dupla tributação. 

OS VALORES DE PREMIAÇÃO  INDICADOS NO PRESENTE  REGULAMENTO  REPRESENTAM 

O VALOR A SER RECEBIDO, JÁ CONSIDERANDO O IMPACTO FISCAL ACIMA DELINEADO. 

7.2 PREMIAÇÃO MARATONA DE REVEZAMENTO 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/equipe-smelj/110


 
 

 

 

A Classificação Geral terá a listagem de classificação dos participantes levando-se em conta o Tempo 

Líquido e para efeitos de premiação a Dupla inscrita com sexos diferentes será considerada uma dupla Masculina.  

7.2.1 Revezamento Dupla Masculina   

 1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

7.2.2 Revezamento Dupla Feminina   

 1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

Não haverá premiação por faixa etária na Maratona de Revezamento.  

7.3 PREMIAÇÃO CORRIDA 10KM E 5KM 

A premiação geral será contabilizada pelo tempo bruto. Não terá premiações por faixa etária nas corridas de 5km 

e 10 km 

7.3.1 Corrida 10km  

 1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

7.3.2 corrida 05km  

 1° a 5° lugar geral masculino e feminino; 

8. CERIMONIA DE PREMIAÇÃO 

Os atletas receberão os troféus e demais prêmios por sua participação em um palco montado na própria arena do 

evento. Será entregue a premiação somente para quem comparecer no pódio. 

A Ordem da premiação começara conforme orientação abaixo: 

 As 10:30 da Manhã 

o Premiação dos 5km Geral Feminino e Masculino 

o Premiação dos 10km Geral Feminino e Masculino 

o Premiação Maratona Geral Feminino e Masculino 

o Premiação Maratona Geral Feminino e Masculino 

 A partir das 11:30 da Manhã ou quando forem preenchendo as faixas etárias 

o Premiação Maratona de Revezamento Geral Feminino e Masculino 



 
 

 

 

o Premiações por faixa etárias Maratona 

Não serão entregues troféus em outra data ou em outro local. 

9. TEMPO LIMITE  

Percurso 5Km e 10Km - o tempo limite é de uma hora e meia. 

Maratona de Revezamento (Dupla)  o tempo limite é de seis horas. 

Maratona  o tempo limite é de seis horas. 

10. HIDRATAÇÃO 

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 lanche no percurso, KM 

21 e Km 32. O Lanche será composto por meia banana e gel de carboidrato ou outro item que substitua o 

gel no percurso, na Chegada o Kit Lanche será composto por água, isotônico, maça, banana, barra de cereal 

e snack inspire. 

Os percurso de 5km irá com a hidratação de água no Km 3 e chegada. O percurso de 10km irá contar com 

hidratação km 03, 5km 8km e chegada. 

11. INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NÚMEROS E FISCALIZAÇÃO 

 O uso do número de peito é obrigatório, devendo o mesmo, ser afixado na parte frontal da camiseta, sem 

obstruir a logomarca do patrocinador. 

 A colocação do chip de forma correta é obrigatória, caso o participante não obedeça o manual de 

colocação, a organização não se responsabiliza pela cronometragem do atleta na prova; 

 A prova terá fiscais de percurso e, portanto, qualquer irregularidade, será passível de desclassificação. 

 Não será permitida a participação, tampouco a entrada no percurso, de nenhum atleta sem número de 

peito. Caso seja identificado, será imediatamente retirado da PROVA. 

 Os participantes deverão manter-se exclusivamente na pista do percurso durante a realização da 

PROVA. 

 Serão disponibilizados aos atletas, ambulância, sanitários químicos, água potável e lanche. 

 Não será o acompanhamento de bicicletas dentro do percurso da Maratona, as mesmas poderão ser 

retiradas a qualquer momento. 

12. APOIO MÉDICO 



 
 

 

 

 Os atletas inscritos na prova terão assistência médica na largada, percurso e chegada da prova e seguro 

contra acidentes.  

 O atendimento médico de emergência em caso de necessidade se dará no hospital mais próximo da 

arena do evento, em Curitiba, bem como UTI móvel de plantão. 

13. SEGURO DO ATLETA 

Os atletas oficialmente inscritos na Maratona em qualquer distância, estarão cobertos por um seguro contra 

acidentes pessoais graves, válido somente para o dia da prova. O seguro se inicia a partir do momento da Largada 

da prova inscrita pelo atleta até o momento da chegada do atleta no determinado percurso. 

 Este seguro não cobre doenças pré-existentes. 

 O não-preenchimento correto dos campos da ficha de inscrição implicará em renúncia ao direito de uso 

do seguro. 

 Se o atleta tiver que ser hospitalizado, as despesas serão por conta do atleta, podendo o atleta ou seu 

responsável optar por qualquer hospital de sua escolha. 

 

14.  POLITICAS DE CANCELAMENTO DO EVENTO 

 

A Comissão Organizadora, primando pela segurança dos atletas, poderá determinar, a qualquer momento, a 

suspensão da corrida, iniciada ou não, por questões de segurança pública, vandalismo e/ou casos fortuitos ou de 

força maior.  

O cancelamento e/ou suspensão da prova por qualquer um destes motivos resultará na ausência de 

responsabilidade da Organizadora quanto à realização de um novo evento ou nova data para a prova, que será 

considerada como realizada. Neste sentido, os atletas declaram estar cientes que: 

 No ato da inscrição, assumem todos os riscos e danos da eventual suspensão da corrida (iniciada ou não) 

por questões de segurança pública, vandalismo e/ou motivos de força maior, não gerando qualquer 

responsabilidade para a empresa organizadora; e 

 

 Em tal hipótese, não haverá qualquer tipo de indenização ao atleta, tampouco a devolução do valor de 

inscrição.  

 



 
 

 

 

A Comissão Organizadora se reserva o direito de adiar e/ou mesmo cancelar a prova por demais motivos, desde 

que com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da prova, comunicando aos inscritos esta decisão por 

meio de aviso eletrônico encaminhado ao e-mail cadastrado na inscrição e publicação no site oficial da corrida, 

sendo que: 

 Na hipótese de adiamento da corrida e a conseqüente divulgação de nova data os inscritos terão o prazo 

de 07 (sete) dias, contados da comunicação aos inscritos, para solicitar a devolução do valor da inscrição, 

em sendo de seu interesse, por meio de contato eletrônico (financeiro@globalvita.com.br), sob pena de 

renúncia a este direito; e 

 

 Na hipótese de cancelamento da corrida, os inscritos deverão solicitar o reembolso da inscrição no prazo 

de 07 (sete) dias contados da comunicação aos inscritos, por meio de contato eletrônico 

(financeiro@globalvita.com.br),sob pena de renúncia a este direito. 

 

A devolução do valor da inscrição será realizada pela Comissão Organizadora dentro de até 30 (trinta) dias a 

contar da data de solicitação de reembolso. 

O atleta declara estar ciente que a devolução referida acima se limitará ao valor efetivamente pago pelo atleta na 

inscrição. A Comissão Organizadora não poderá se responsabilizar por quaisquer outras despesas, 

independentemente de sua natureza. 

15. OBSERVAÇÕES FINAIS 

 Ao fazer sua inscrição, o atleta concorda plenamente com o regulamento da prova, declara encontrar-se 

em perfeitas condições físicas e psicológicas para correr o percurso escolhido do evento da Maratona. 

 A prova será realizada com qualquer condição climática. 

 A organização da prova reserva-se ao direito exclusivo de comercializar as fotos e filmagens oficiais da 

prova. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da prova. 

 A organização não se responsabiliza por transporte, hospedagem e alimentação para nenhum atleta até 

o local da prova. 

 Será disponibilizado Guarda volumes para os atletas no local de Largada e Chegada das provas. Estes 

volumes estarão a disposição dos atletas no local da chegada. O atleta deverá identificar seu volume 

afixando a etiqueta fornecida pela organização em embalagem especial.   
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o Para maior conforto e segurança, solicitamos que os atletas não levem objetos de valor. 

o Não haverá reembolso por parte da Organização de nenhum valor correspondente a qualquer 

objeto deixado no guarda-volumes. 

 Ao participar deste evento, cada participante cede todos os direitos de utilização de sua imagem 

renunciando ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a ser auferida relativa a direitos 

de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de comunicação deste país 

para esta e próximas provas. 

 A Direção Geral da Prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição. 

 É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O participante deverá observar as 

entradas e horários para a largada de sua categoria/prova e o trajeto especifico de cada prova, não sendo 

permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. A não observância destas 

regras causará a desclassificação. 

 Poderão ser realizados exames antidoping entre os atletas da MARATONA de acordo com NORMA 7 

da CBAt e da ABCD  Autoridade Brasileira de Anti Dopagem. 

 Os resultados oficiais da Maratona de Curitiba 2017 serão informados através do site oficial do evento 

no prazo de até 48 horas após o término do Evento. 

 Este regulamento poderá sofrer alterações necessárias por questões técnicas a critério da organização 

ou ainda por motivos legais ou motivo de força maior. 

 

DIRETOR TÉCNICO 

PROF: TADEU NATÁLIO CREF: G/PR 4285 

BONS TREINOS E BOA PROVA! 


