
 

(REGULAMENTO) 

 

 

PAGLIARINI MARATHON BIKE 9 

Um evento para a família que integra a participação dos amantes da bicicleta 

sendo eles profissionais ou simples iniciantes, por isso mesmo que as crianças 

tem espaço garantido com atividades recreativas e desafios kids!  

 

Data 22-05-2016 

Percursos: Marathon 50km  / Ligth 25km / Passeio 15km  

Local: Cambé / Patrimônio Caramuru 

Concentração 7:30 am 

Largada: 9:00 am 

 

Inscrições: www.sistime.com.br (de25/02 a 19/05/2016) 

R$ 100,00  25 de fevereiro até 20 de março 

R$ 110,00  20 de março até 20 de abril 

R$ 120,00  21 de abril ate 19 de maio 

 

 Não serão permitidas inscrições no dia do evento. VAGAS LIMITADAS! 
 

 Todos os participantes inscritos receberão o KIT da Prova contendo: 
Camiseta do evento marca MAURO RIBEIRO, números individuais, 
garrafinha, barrinhas energéticas,  brindes e medalhas de finisher 
(inclusive no passeio 15km).  
 

 Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidente e 
hospitalar. 

 
 

http://www.sistime.com.br/


 

 

Categorias: 

Marathon 50km (masc) 

 

 Geral = Masc. (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

Por idade = Masc. 

 

 Até 20 anos (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 21 a 30 anos (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 31 a 40 anos (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 41 a 50 anos (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 51 a cima (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

Ligth 25km (masc) 

 

 Geral = (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

Por idade Masc. 

 Até 15 anos (TEEN) (1º 2º 3º 4º 5º)   novidade* 

 16 a 20 anos  (1º 2º 3º 4º e 5º) 

 21 a 30 anos  (1º 2º 3º 4º e 5º) 

 31 a 40 anos (1° 2º 3º 4º e 5º) 

 41 a 50 anos (1º 2º 3º 4º e 5º) 

 51 a cima      (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

 

Marathon 50km (feminino) 

 

 Geral = .   (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

 

Por idade. 



 Até 30 anos  (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 31 a cima      (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

Ligth 25km (feminino) 

 

 Geral = . (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 
 

Por idade. 

 Até 30 anos (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 

 31 a cima    (1ª 2ª 3º 4º e 5º) 
 

Passeio 15km  (Open) Categoria não cronometrada dedicada aos iniciantes e 
aficionados que desejam sentir a magia da competição! 
 

Retirada do Kit atleta dia 21-05-2016 das 14:00 ate 17:00 No Condomínio 

Torre Pietra 

Endereço: Avenida Ayrton Senna da Silva, 500 - Gl Palhano, Londrina - PR, 

86050-460 

Telefone:(43) 3326-0983 

www.pagliarinimarathonbike.com.br  

www.facebook.com/PagliariniMarathonBike  

Não serão entregues kits fora deste horário e local (favor não insistir). Exceto 
para os atletas 
residentes em outras cidades, que poderão retirar os kits com até uma hora da 
largada no local da prova. 

Famílias e Crianças 

As famílias são muito bem vindas, possuímos uma equipe profissional de 

recreação para realizar as atividades com as crianças enquanto os adultos 

pedalam! 

Patrocinadores e Parceiros 

Espaços para divulgação de produtos e montagem de estruturas na entrega 

dos kits (véspera) e na base do evento (largada e chegada) 

 O uso da imagem: Os integrantes das equipes e acompanhantes aceitam 
serem divulgados através de fotos, filmes e entrevistas em 
veiculações em rádios, revistas, televisão e demais mídias para fins 
informativos, promocionais ou publicitários pertinentes  a Pagliarini Marathon 

http://www.pagliarinimarathonbike.com.br/
http://www.facebook.com/PagliariniMarathonBike


Bike, sem acarretar ônus ao organizador, patrocinadores ou aos próprios meios 
de veiculação. 
Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos 
organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um 
profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos 
organizadores da prova por escrito. 
 
Da Organização 
 O organizador compromete-se a utilizar EQUIPAMENTOS DE EXCELENTE 
QUALIDADE, BEM COMO PESSOAL TREINADO para conduzir as 
atividades com segurança. Os riscos de acidentes nas atividades envolvidas 
nesta competição, porém são significativos: possibilidades de 
afogamento, deslocamentos, luxações, fraturas, queimaduras, mordidas e 
picadas de amimais, contato com plantas venenosas, e acidentes graves. 
 
Cronometragem 
Sistema e equipe PAGLIARINI MARATHON BIKE 
 
Equipamentos 
Apesar de regras especificas, equipamentos e disciplina poderem reduzir os 
perigos inerentes, o risco de sérios danos existe; e cada inscrito é responsável 
por sua bicicleta e equipamentos, a organização não se responsabiliza por 
roubo ou perda dos mesmos durante o percurso da prova nem em suas 
estruturas de largada e chegada do evento. 
 
Danos 
 O participante devidamente inscrito isenta e desobriga a organização e seus 
funcionários sob qualquer vínculo, autoridades, entidades patrocinadoras, 
anunciantes, voluntários e se aplicável, com respeito a qualquer dano que 
possa vir a sofrer. 
 

 

Maiores informações www.pagliarinimarathonbike.com.br  ou  

https://www.facebook.com/PagliariniMarathonBike?fref=ts  

 

 

 

 

 

http://www.pagliarinimarathonbike.com.br/
https://www.facebook.com/PagliariniMarathonBike?fref=ts

