
 

Circuito Corri Todas 
com a Pé no Asfalto 

Regulamento 
 
 

Art.1. O que é o Circuito Corri Todas com a Pé no Asfalto?  
 
A Pé no Asfalto com o intuito de incentivar os seus atletas a participarem de 

um número mínimo de corridas ao longo do ano, criou o Circuito Corri Todas com a Pé 
no Asfalto. Os atletas que cumprirem o Circuito serão premiados no final do ano (da 
temporada).  

 
Art.2. Quem pode Participar?  
 
Todos os integrantes da Pé no Asfalto.  
Para aqueles que ingressarem na Pé no Asfalto ao longo do ano, isso deverá 

acontecer antes da 2º Etapa do Circuito Corri Todas. A partir da 2º Etapa, aqueles que 
entrarem, não poderão participar deste Circuito neste ano.  

 
Art.3. Etapas do Circuito Corri Todas:  
 
São um total de 13 Corridas (ou Etapas) que fazem parte do Calendário 

Oficial do Circuito Corri Todas com a Pé no Asfalto.  
Essas Etapas estão destacadas em Vermelho no Calendário de Corridas, 

localizado no site da Equipe de Corrida da Pé no Asfalto, diferenciando das de 
mais provas.  

 
Art.4. Conhecidências de Corridas na mesma data:  
 
Caso haja duas, ou mais corridas na mesma data com uma Corrida Oficial do 

Circuito Corri Todas, esta prova se tornará válida para a participação dos atletas sem 
ter mais a necessidade de substituir. Corridas que cairão na mesma data estarão 
inclusive marcadas também em nosso calendário.  

Exemplo:  
Digamos que no dia 07/04 teremos uma Corrida qualquer, e está corrida foi 

destacada no calendário oficializando ela como uma das Etapas do Circuito Corri Todas.  
Passado alguns dias apareceu uma nova corrida que também será no dia 

07/04.  
Automaticamente está nova corrida também será destacada no calendário, 

tornando-a válida pelo Circuito, e os atletas que quiserem participar desta prova, 
poderão. Só precisarão nos avisar e comprovar em um prazo máximo de 5 dias após a 
prova, sua presença nesta outra corrida. 

 
 
Art.5. Comprovação do Atleta numa Prova:  
 
Está comprovação poderá ser feita, enviando uma foto para o nosso e-mail, 

ou uma cópia da lista de classificação onde apareça o nome do atleta.  
Isso poderá ser feito em todas as Etapas do Circuito Corri Todas, onde 

ocorrerá mais de uma Corrida na mesma data.  



 Observação:  
 
Provas que acontecerão aos sábados, NÃO poderão ser consideradas mesma 

data, pois o atleta terá as condições de correr a prova Oficial marcada no domingo.  
Salvo, corridas fora de Curitiba e região metropolitana. 
  
 
Art.6. Atletas que participarem de uma Corrida que conhecida com 

uma Etapa do Circuito, mas esta não consta no Calendário do site: 
  
Caso uma situação desta venha acontecer, o que é bem provável, pois não 

conseguimos saber todas as corridas que acontecem e quais atletas irão participar de 
cada uma. O procedimento neste caso deve ser o seguinte: 

 
6.1. O Atleta deverá nos avisar via e-mail com a maior antecedência possível 

desta corrida que ele irá participar e que não está no Calendário de Corridas do site da 
Pé no Asfalto. Esse aviso deverá acontecer no máximo 1(uma) semana antes da 
Corrida.  

 
6.2. No e-mail que o Atleta irá nos enviar deverá constar o NOME DA PROVA, 

A DATA DA CORRIDA, O SITE OFICIAL DA PROVA, OU UM LINK OU UM BANNER EM 
ANEXO DA CORRIDA. Dados que possamos comprovar a existência da prova naquela 
data.  

 
6.3. A Pé no Asfalto recebendo este e-mail e comprovando a existência desta 

corrida, ela será automaticamente adicionada ao nosso Calendário de Provas, 
tornando-a válido pelo Circuito Corri Todas.  

 
6.4. Passado a data da Corrida, o Atleta que participou desta prova, terá 3 

(três) dias para comprovar a sua participação. Está comprovação poderá ser feita 
conforme consta no Artigo 5.  

 
 
Art.7. Desclassificação do Atleta do Circuito:  
 
O atleta da Pé no Asfalto que estiver participando do Circuito Corri Todas, 

poderá ser desclassificado de acordo com as seguintes situações: 
 
Art. 7.1. O Atleta poderá PERDER apenas 1, das 13 Etapas do Circuito. 

Caso venha a perder 2 Corridas Oficiais ou mais, o atleta será automaticamente 
desclassificado.  

 
Art. 7.2. É OBRIGATÓRIO que o atleta esteja vestindo a Camiseta da Pé no 

Asfalto, no momento da prova, em todas as Etapas Oficiais. O uso dos Bonés e 
Viseiras, não valem como justificativa pela falta da utilização da camiseta, para este 
caso. 

 
Art. 7.3. É OBRIGATÓRIO para todos os atletas participantes do Corri Todas, 

o uso da camiseta da Pé no Asfalto nas corridas, não só das etapas do Circuito, como 
também de no mínimo 80% das corridas que este atleta participar ao longo do ano.  

 
 
 



Exemplo:  
Um atleta ao longo do ano participou de 20 corridas, este atleta deverá ter 

corrido com a Camiseta da Pé no Asfalto, pelo menos em 16 provas, o que 
correspondem a 80% das 20 corridas que este atleta participou. Caso isso não 
aconteça, o atleta será desclassificado. 

 
Art. 7.4. Como o número de atletas da Pé no Asfalto é alto, e nem todos 

querem participar do Circuito Corri Todas, foi estipulado que nas duas primeiras 
etapas, é OBRIGATÓRIO para quem participar dessas corridas e  também do Circuito 
Corri Todas, enviar um e-mail para contato@penoasfalto.com.br escrevendo apenas 
“EU ESTOU NO CORRI TODAS” e também com o nome do atleta participante. 
Com isso facilitará para nossa organização, o controle dos participantes até a 2º Etapa 
do Circuito. A partir da 3º Etapa, não é mais necessário o envio deste e-mail. 

 
 Prazo para Envio 

      
Este e-mail deverá ser enviado até no máximo quarta-feira após a Etapa do 

Circuito. Os e-mails que forem enviados depois de quarta-feira, serão desconsiderados, 
e o atleta está automaticamente desclassificado. 

 
 O NÃO envio do e-mail na 1º e 2º Etapa 

 
O atleta que não enviar este e-mail na 1º e na 2º Etapa, será 

automaticamente desclassificado. Esquecimentos do envio, não acesso à caixa de e-
mail, sem computador ou Internet para acesso, motivos como estes não serão aceitos, 
e a desclassificação também será realizada. 

 
 
Art.8. Premiação do Circuito Corri Todas:  
 
A Premiação do Circuito Corri Todas, acontecerá em dezembro. Serão 

premiados todos os atletas que cumprirem as etapas e também o Regulamento. A data 
da premiação será comunicado no decorrer do ano. 

  
 
Art.9. Notas Gerais:  
 
 
Art. 9.1. O atleta não precisa estar inscrito necessariamente na Corrida 

que faz parte do Circuito Corri Todas. Caso não esteja inscrito, ele deverá 
comprovar sua presença na prova nos enviando fotos na corrida ou na arena da prova.  

 
Art. 9.2. Após cada Etapa do Circuito Corri Todas, estaremos postando em 

nossa página Oficial do Circuito, localizada no nosso site, a lista dos atletas que 
estão na disputa. A cada etapa concluída, a lista nesta página será atualizada.  

O acesso a está página é pelo site da Pé no Asfalto:  www.penoasfalto.com.br, 
Equipe de Corrida. 

 
 

Atenciosamente.  
Mauro Raffael  
Pé no Asfalto 

mailto:contato@penoasfalto.com.br
http://www.penoasfalto.com.br,

