
 

 

 

O Pagliarini Marathon Bike é uma maratona de mountain bike que acontece em Londrina, 

Paraná, anualmente, com 3 opções de trajetos em estradas rurais para ciclistas 

profissionais, amadores e amantes do esporte que queiram participar de um evento 

organizado com muita paixão pela bicicleta!  

A primeira edição do Pagliarini Marathon Bike (PMB) aconteceu em 2010 e, desde então, o 

evento tem se consolidado como a principal maratona de bike da região, atraindo 

centenas de participantes de diferentes Estados do Brasil a cada edição.  

Todo participante inscrito no PMB está coberto por Seguro de Acidente e Hospitalar e 

ganha um kit com brindes exclusivos. A infraestrutura completa do evento inclui uma 

programação para toda a família, com atividades recreativas para as crianças, desafio kids, 

praça de alimentação e outras atrações durante o evento.  

Além disso, os cinco primeiros colocados de cada categoria são presenteados, e as 

categorias variam por gênero, idade e trajeto. Traga sua família e venha curtir a 13ª edição 

do PMB com a gente! 

Data 16/06/2019 

Percursos Marathon 60 km, Light 30 km, Passeio 20 km (distância aproximada) 

Local Distrito São Luiz (Londrina, Paraná) 

Horário da Concentração: 7h30min Largada: 9h 



 

 

 

De 14/02/2019 a 12/06/2019, disponíveis pelo site www.sistime.com.br ou na loja 

*Pagliarini Bikes, localizada na Av Presidente Castelo Branco 703, Londrina – Paraná. 

VALOR 

Lote especial, R$100,00 válido para quem tiver sido inscrito no PMB12 (é 

necessário usar o número do CPF no momento da inscrição) e apenas de 14 

de fevereiro a 14 de março de 2019. 

R$120,00 de 14 de fevereiro a 14 abril 

R$140,00 de 15 de abril a 14 maio 

R$160,00 de 15 de maio a 12 de junho 

 

Importante  

• As inscrições realizadas na loja *Pagliarini Bikes têm R$10,00 de desconto exceto 

para a inscrição do lote especial. 

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

• Todos os participantes inscritos receberão o kit da prova contendo: camiseta de 
ciclismo exclusiva do evento, números individuais, garrafinha, barrinhas energéticas, 
brindes e medalha de finisher.  
 

• Todos os participantes são cobertos por seguro de acidente e hospitalar. 

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


 

 

 

MARATHON 60KM: Masculino 

Geral: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

Por idade: 

• Até 20 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 21 a 30 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 31 a 40 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 41 a 50 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 51 acima: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

 
LIGHT 30KM: Masculino  

Geral: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 
 
Por idade: 

 

• Até 15 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar -  exclusivo na categoria Light 

• 16 a 20 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 21 a 30 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar  

• 31 a 40 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar  

• 41 a 50 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 51 acima: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 



 

 

 

MARATHON 60KM: Feminino 

Geral: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 
 
Por idade: 

• Até 30 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 31 a 40 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 41 acima: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

 
 
MARATHON MISTA: Homem e Mulher, 60 km  
 

Geral: 1ª 2ª 3º 4º e 5º lugar 

Idade livre para cada participante da dupla mista. 

 
 

LIGHT 30 KM: Feminino 

Geral: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 
 
Por idade: 

• Até 30 anos: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 31 acima: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

• 41 acima: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar 

 
 
PASSEIO 20 KM 

 
Categoria não cronometrada dedicada aos iniciantes, sem divisão entre 
feminino e masculino ou por idade.   



 

 

 

De 12 a 14 de Junho, das 9h às 18h na loja Pagliarini Bikes (Fone: 43 3025-7266), localizado 

na Av. Presidente Castelo Branco 703, Londrina – PR.  

É permitido que um dos atletas retire os kits da prova de colegas do grupo desde que 

esteja com os dados cadastrais de cada atleta.  

Para os atletas residentes em outras cidades e que não conseguirem retirar o kit da prova 
na loja, é permitido fazer a retirada no dia 16 de Junho, no stand da cronometragem com 
até uma hora de antecedência do horário da largada.   

Não serão entregues kits fora dos horários e locais mencionados (favor não insistir). 

As famílias são muito bem vindas, possuímos uma equipe profissional de recreação para 
realizar as atividades com as crianças enquanto os adultos pedalam, praça de alimentação 
e muitas outras atrações! 

O evento prevê espaços para divulgação de produtos e montagem de estruturas no espaço 

dedicado a largada e chegada dos atletas. 

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 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. 



 

 

 

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 
animais, contato com plantas venenosas, e acidentes graves. 

A cronometragem dos atletas que resulta na classificação é realizada por sistema e equipe 
Pagliarini Marathon Bike. O aplicativo STRAVA não é válido para a cronometragem, os 
dados do STRAVA são utilizados apenas para definir e premiar o Rei e Rainha da Montanha 
(KOM E QOM). 

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. 

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 e ou acidente que possa vir a sofrer. 

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

