
APRESENTAÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO ANTES DE REALIZAR SUA INSCRIÇÃO 

 

EVENTO 

  

O evento 3ª Maratona Portal a Portal – Caminhos Históricos da Serra – conta com as distâncias 

alternativas de 21km, 10km , 5km e tem a finalidade de estimular a prática desportiva como 

elemento da promoção da saúde e da qualidade de vida. 

  

Para estimular a participação dos mais variados tipos de corredores e promover a convivência 

social ampliando os laços de amizade entre os participantes, serão beneficiados diretamente 

até 700 adultos praticantes de corrida de rua e caminhada, de ambos os sexos, com idade a 

partir de 18 anos para as provas de 42km, 21km, 10 km e 5km .  

  

ORGANIZAÇÃO 

  

A 3ª. Maratona Portal a Portal – Caminhos Históricos da Serra é uma realização da NBL 

EVENTOS ESPORTIVOS em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 

Juventude de Quatro Barras, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, 

Guarda Municipal e Prefeitura de Quatro Barras / PR. 

  

 

 

PROVA 

O evento será realizado no dia 22 de Abril de 2018, com largada no Portal da Av. Dom Pedro II, 

próximo ao Distrito Industrial de Quatro Barras e chegada no Estádio Osnizão. 

 

As largadas obedecerão ao horário oficial de Brasília para as modalidades da prova conforme 

abaixo: 

  



07:00 - Maratona 

07:10 - Meia maratona 

7:20 -  5 e 10 km 

  

Tempo de conclusão das provas: 

Maratona: 6h30 

Meia Maratona: 3h 

10km e 5km: 1h30 

  

Após este tempo a organização não se responsabilizará pelos atletas no percurso. 

 

LOCAL DAS INSCRIÇÕES: 

www.ticketagora.com.br 

 

INSCRIÇÕES 

Será disponibilizado duas opções de inscrição: 

 

KIT COMPLETO - Camiseta alusiva ao evento; Viseira; Número de Peito; Chip de 

cronometragem; Brindes Patrocinadores e Medalha (pós prova). 

KIT BÁSICO - Número de Peito; Chip de cronometragem; Brindes Patrocinadores e Medalha 

(pós prova). 

 

LOTE ÚNICO 

 

KIT COMPLETO - De 17/01/18 a 10/03/18  

MARATONA: R$ 90,00 + TAXA DO SITE 

MEIA MARATONA: R$ 70,00 + TAXA DO SITE 

10KM E 5KM: R$ 50,00 + TAXA DO SITE 

 

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


KIT BÁSICO - De 17/01/18 a 06/04/17 

MARATONA: R$ 75,00 + TAXA DO SITE 

MEIA MARATONA: R$ 55,00 + TAXA DO SITE 

10KM E 5KM: R$ 40,00 + TAXA DO SITE 

 

Até dia 06/04 ou até quando for preenchido o limite máximo de 700 atletas inscritos. 

*Boleto somente até o dia 20/03. 

 

A organização poderá prorrogar o prazo para a inscrição e até permitir inscrições para o 

EVENTO no local de entrega de kits, caso não tenha sido atingido o número máximo de 

inscritos, a seu critério. Neste caso, as inscrições terão valor diferenciado. 

  

- Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei nº 10.741, tem 

desconto de 50% no valor da inscrição + taxa de impostos, neste caso não será entregue kit 

para terceiros é obrigatório à presença em pessoa com identificação que conste a data de 

nascimento no momento da retirada do kit. 

 

Assessorias e/ou grupos com mais de 10 atletas contatar diretamente a organização da prova 

para mais informações e valores. 

Inscrições para assessorias até 15/03/2017. 

 

ENTREGA DE KITS 

A entrega do kit do Corredor será realizada no dia  21 de abril em LOCAL A DEFINIR. 

  

A retirada de kits deverá ser feita individualmente. O inscrito deverá apresentar a carteira de 

identidade e comprovante de pagamento originais. 

 

Só haverá retirada de kits por terceiros mediante apresentação de documentação original. 

  

NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KIT NO DIA E LOCAL DO EVENTO. 



 

Morador de fora de Curitiba e região metropolitana deverá entrar em contato conosco para 

verificar-mos a possibilidade da entrega do kit no dia da prova. 

  

Após a prova não haverá entrega de kit, camiseta ou outro brinde qualquer. 

  

O Tamanho da camiseta deverá ser escolhido no ato da inscrição, respeitando a grade ofertada 

pela organização. 

  

Não haverá troca do tamanho da camiseta na entrega de kit. 

 

O número recebido no kit do Corredor deverá ser afixado na parte frontal de sua vestimenta e 

não poderá ser removido até que seja ultrapassado o funil de chegada. 

 

INSCRIÇÕES PARA MORADORES DE QUATRO BARRAS  

- DIRETO COM A ORGANIZAÇÃO DA PROVA 

Para se inscrever como morador deverá comparecer ao local e data mencionados abaixo, 

munido de cópia do RG e cópia do comprovante de residência em seu nome ou dos pais. 

Secretaria de Turismo QB 

Endereço: 

Datas:  

28/02 - das 13 as 17hrs 

16/03 - das 13 as 17hrs 

24/03 - das 10 as 14hrs 

 

VALORES: 

KIT COMPLETO: Maratona - R$ 80,00 | Meia Maratona - R$60,00 | 5km e 10km - R$ 40,00  

KIT BASICO: Maratona - R$ 65,00 | Meia Maratona - R$45,00 | 5km e 10km - R$ 30,00  

+1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL. 



Os alimentos serão arrecadados e doados para uma instituição escolhida pela Promoção Social 

na região de Quatro Barras. 

 

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. 

 

POLÍTICA DE TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO:  

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 NBL EVENTOS ESPORTIVOS por 12 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. 

 

PREMIAÇÃO 

Medalhas para todos os participantes das corridas. 

Nas provas de 10km e 5km não haverá troféus por categoria. 

Troféus para os 5 primeiros Geral M e F de todas as provas. 

Troféus para os 3 primeiros colocados M e F categoria Deficiente físico e Visual da maratona e 

meia maratona. (NÃO HAVERÁ PREMIAÇÃO PARA DEFICIENTES FISICOS E VISUAL EM 5 E 10 

KM) 

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


 

Troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria da MARATONA E MEIA MARATONA 

conforme abaixo: 

  

FEMININA                              MASCULINA 

18-24                                      18-24 

25-29                                      25-29                           

30-34                                      30-34 

35-39                                      35-39 

40-44                                      40-44 

45-49                                      45-49 

50-54                                      50-54 

55-59                                      55-59 

60+                                         60-64 

                                               65-69 

                                               70+ 

  

PREMIAÇÃO MORADOR DE QUATRO BARRAS 

  

O atleta morador de Quatro Barras, com comprovação no ato da inscrição, participará da 

PREMIAÇÃO ÚNICA E EXCLUSIVA, ou seja, NÃO irá participar da premiação da categoria geral 

nem por faixa etária. 

  

Serão premiados os 5 primeiros moradores das categorias M e F das provas de Maratona, 

Meia Maratona, 10km e 5km.  

 

PERCURSO 

A prova terá dificuldade ELEVADA, com várias subidas e descidas, percurso 90% em asfalto e 

com pequenos trechos de paralelepípedo, seguirá pela Av. Dom Pedro II (antiga Estrada da 

Graciosa), até o Portal de bifurcação onde a Estrada da Graciosa se encontra com a Rodovia da 



Graciosa (estrada Nova da Graciosa) e retornará pela mesma via, chegando no Estádio 

OSNIZÃO. 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

 

POSTOS DE HIDRATAÇÃO 

  

Durante a prova, os postos de abastecimento serão assim distribuídos: 

Postos de Água: Km 3,0 -Km 6,0-Km 9,0-Km12,0-km15,0-km 18,0 – km 21,0 – km 25,0 – 

Km28,0 – Km 31,0 – Km 34,0 – km 37,0 – km 40 e chegada. 

  

Postos de isotônico/refrigerante: km 21,0 – km 31,0 e chegada. 

  

Haverá banheiros químicos na largada, percurso e chegada, ambulâncias no percurso e 

chegada. 

  

Haverá guarda volumes gratuitos aos participantes. 

  

Recomenda-se que os pertences sejam deixados no guarda volumes até 15 minutos antes da 

largada. Os volumes serão embalados em sacos fornecidos pela organização e devidamente 

identificados com o número do corredor. 

  

REGRAS GERAIS DA PROVA 

  

O tempo será aferido através do tempo bruto. 

  

Não é permitido correr sem camisa. 

  



Por motivo de segurança e força de regulamento, durante a 3ª. Maratona Portal a Portal – 

Caminhos Históricos da Serra, os corredores deverão manter-se exclusivamente no percurso 

oficial da prova. 

  

Toda irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo Corredor será passível de 

desclassificação. 

  

Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 30 minutos 

após a divulgação do resultado. 

  

No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização da Prova a 

Organização reserva o direito de transferir ou cancelar a Prova, medidas essas que serão 

tomadas no dia do evento. 

  

A Organização da Prova não se responsabiliza por qualquer acidente que venha a ocorrer com 

os participantes ANTES, DURANTE e APÓS a Corrida, sendo que todas as medidas serão 

tomadas para a segurança dos atletas. 

  

Todo corredor será responsável por suas condições física e de saúde isentando os 

organizadores e patrocinadores de qualquer ação judicial 

  

DAS MONTAGENS DE TENDAS E ASSESSORIAS E/OU CLUBE 

  

A Organização disponibilizará espaço para montagem de tendas de assessorias das 4h às 5h30 

de domingo. 

  

Interessados favor entrar em contato previamente com a Organização da prova. 

  

RESÍDUOS 

  

Por se tratar de uma corrida em um percurso turístico, preservado e com paisagens 

deslumbrantes, solicitamos que todos os resíduos produzidos pelos participantes – copos 



descartáveis, embalagens de géis, etc – sejam descartados no asfalto. Pedimos a gentileza aos 

atletas de não jogarem o lixo no mato. Após a prova uma equipe fará a limpeza em toda a 

extensão do percurso. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Ao participar deste evento, o Corredor assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes 

da sua participação antes, durante e depois do evento. 

  

Ao participar deste evento, o Corredor cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida com direitos a televisão 

ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer mídia 

em qualquer tempo. 

  

Haverá para atendimento emergencial aos Corredores, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A organização não tem 

responsabilidade sobre as despesas médicas que o Corredor venha a ter durante ou após a 

prova. 

  

O Corredor ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de 

atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico entre 

outros), eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão. 

  

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para a 

orientação dos participantes. 

  

A organização não recomenda que sejam deixados valores no guarda volumes, tais como 

relógios, roupas ou acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, 

cheques, cartões de crédito, etc. 

  



A organização não se responsabilizará por qualquer objeto deixado no guarda volumes, uma 

vez que se trata de um serviço de cortesia da prova. 

  

Não haverá reembolso, por parte da organização, bem como seus patrocinadores, apoiadores 

e realizadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ ou acessórios utilizados 

pelos Corredores no evento, independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de 

materiais ou prejuízo que por ventura os Corredores venham a sofrer durante a participação 

do evento. 

  

Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico prévio 

para todos os corredores. 

  

Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular as 

grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em qualquer 

outro momento, sob qualquer pretexto. 

  

A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo corredor inscrito no evento, seja ao 

patrimônio publico, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor. 

  

Poderão os organizadores / realizadores suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior. 

  

O Corredor que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas neste 

regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente  

recebido, pelos organizadores) a organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a 

qualquer tempo ser desclassificado deste evento. 

  

  

Todo Corredor tem a obrigação de preencher corretamente, assinar e entregar à organização a 

ficha de inscrição do evento. 

  



Ao se inscrever no evento o corredor disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em 

seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informativos, mala 

direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

O posicionamento escolhido pelo corredor nos locais de largada, disponíveis no evento, 

previstos no regulamento, manual do Corredor ou disponibilizados pela organização é de única 

e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

  

O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar 

qualquer tipo de vantagem. Não será permitido o acesso às áreas do evento utilizando-se de 

caminhos sem serem os sinalizados para tal situação.O descumprimento destas regras causará 

a desclassificação do corredor. 

  

A prova terá duração máxima de 6h30 (seis horas e trinta minutos), sendo a área da linha de 

chegada e seus equipamentos/serviços desligados/desativados após esse período. 

  

O Corredor que não estiver dentro do tempo projetado, em qualquer ponto do percurso, terá 

sua prova finalizada neste ponto, a partir do qual a Organização não será mais responsável por 

qualquer tipo de serviço ou apoio a este corredor. 

  

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento com prévio 

aviso em nota na página da Organizadora. 

  

A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento sem prévio 

aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações na retirada do kit, 

ocasião esta em que o Corredor deverá reiterar se se deseja, ou não, participar da prova. 

  

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

REALIZAÇÃO e ORGANIZAÇÃO:  

NBL EVENTOS ESPORTIVOS 

  

APOIO: 

Prefeitura Municipal de Quatro Barras 



Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo 

 

CONTATO: 

contato@nbleventos.com.br 

 

RENAN (41)99631-0609 

BRUNA (41)98802-6632 

EMERSON (41)99602-9868 


