
DESAFIO DA MADRUGADA 

CORRIDA DE REVEZAMENTO POR EQUIPES 

 

A Corrida de Revezamento da virada esportiva é uma das atividades da 2ª 

VIRADA ESPORTIVA DE CURITIBA e tem com objetivo a integração dos 

corredores e das assessorias esportivas e equipes de corrida, bem como 

estimular a prática da atividade física. 

A prova será realizada no Parque Barigui, com início às 20 horas do dia 09 

de Março (Sexta Feira) e final às 08 horas do dia 10 de Março (Sábado), 

totalizando 12 horas de prova. 

O ponto de apoio onde as assessorias e equipes poderão montar suas 

barracas será no estacionamento em frente ao salão de atos da prefeitura, 

localizado dentro do Parque Barigui e o Percurso da prova será a volta de 

3,3 km em torno do Lago.  

 

DA INSCRIÇÃO 

 

As Assessorias Esportivas e Equipes de Corrida poderão mandar email para 

corridasderua@smelj.curitiba.pr.gov.br até o dia 06 de Março, com a relação 

dos atletas contendo nome, data de nascimento e o respectivo horário que 

cada corredor ira correr. 

A inscrição da Assessoria Esportiva e Equipes de corrida será mediante 

doação de 30 caixas de bombons ou bombons recheados com chocolate tipo 

Waffer (140gramas) a serem doados para a campanha de Páscoa da FAS 

(Fundação de Associação Social). 

Poderão ser feitas inscrições na hora, mediante doação de 1 caixa de 

chocolate por atleta extra. 

Atletas que não pertencem a nenhuma Assessoria Esportiva e Equipe de 

Corrida, poderá realizar o Check In na barraca da organização e realizar sua 

corrida.  

 

 

mailto:corridasderua@smelj.curitiba.pr.gov.br


DA PROVA 

 

A prova tem caráter festivo, desta forma, não haverá cronometragem eletrônica 

nem arbitragem da Federação Paranaense de Atletismo.  

A prova será dividida em 14 corridas de 1 hora de duração; 

Os corredores deverão comparecer com 15 minutos de antecedência para 

fazer a confirmação. 

Em cada horário, a Assessoria Esportiva ou Equipe de Corrida deverá estar 

representado por no mínimo 2 atletas, que não precisam correr a hora cheia, 

poderão percorrer o percurso mínimo de 1 volta no Parque (3,3 km); 

O mesmo corredor poderá participar de mais de uma corrida; 

Não haverá premiação com medalhas de participação. 

Premiação com troféus para as três primeiras Assessorias Esportivas ou 

Equipes de Corrida. 

 

DA PONTUAÇÃO 

 

Será declaração campeã a Assessoria Esportiva ou Equipe de Corrida que 

somar mais pontos no decorrer da prova. 

Cada corredor vai somar a pontuador da seguinte forma: 

 20h ás 22h – 8 pontos 

 22h ás 24h – 12 pontos 

 24h ás 02h – 18 pontos 

 02h ás 05h – 30 pontos 

 05h ás 06h – 18 pontos 

 06h ás 08h – 10 pontos 

Atletas PCD’s terão pontuações dobradas.  

Outra forma de garantir pontos, e com a doação extra de chocolates, onde: 

 1 caixa – 5 pontos 

 3 caixas – 18 pontos 

 5 caixas – 35 pontos 

 Mais de 5 caixas, cada caixa vale 8 pontos. 



Para o atleta inscrito que não comparecer, será retirado 5 pontos da equipe. 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

No ato da inscrição, o atleta declara estar em perfeitas condições físicas e 

psíquicas para realizar a prova, isentando a Organização de qualquer 

eventualidade que venha a acontecer.  

O atleta inscrito autoriza expressamente, a utilização de sua imagem, que 

passa a fazer parte integrante deste Regulamento, para ser veiculado e/ou 

utilizado em propagandas, divulgações e promoções da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, por prazo indeterminado. A presente autorização abrange, 

exclusivamente, a concessão de uso da imagem para os fins aqui 

estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou de reprodução, 

deverá ser previamente autorizada. 

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude não se responsabilizam 

por qualquer acidente que venha a ocorrer com os participantes antes, durante 

e após a prova. Porém, todas as medidas serão tomadas para garantir a 

segurança dos atletas.  

Os atletas deverão, obrigatoriamente, usar uniforme adequado à prática 

esportiva, não sendo permitido correr sem camisa.  

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

da prova, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude se reserva o 

direito de cancelar a prova, medidas essas que serão tomadas no dia da prova.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer 

e Juventude. 

Maiores Informações em 3350-3703 

 


