
 

Corri Mais +++ 
com a Pé no Asfalto 

Regulamento 
 

 
Art.1. O que é o Corri Mais com a Pé no Asfalto?  
 
É um Campeonato interno, desenvolvido com o intuito de fazer o maior 

número de atletas a participar ainda mais das corridas de rua. 
 O Corri Mais, consiste na quantidade de corridas que o atleta realizará ao 

longo do ano e as distâncias em cada prova. Quanto maior a distância que o atleta 
correr em uma determinada corrida, maior a quantia de pontos ele irá somar. 

Aqui, o tempo em que se completa uma prova será relevante, não importa 
se será rápido ou lento, e sim, a quantia de kilometros que foi percorrido. Todas as 
corridas que um atleta participar ao longo do ano é válida para somar pontos, 
independentemente se faz parte do calendário de provas ou não. Todas contam. 

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

poderão participar, tendo que seus pontos começaram a contabilizar assim que 
começar a participar das corridas representando a Pé no Asfalto. 

  
Art.3. Tabela de Pontos:  
 
A cada corrida que o atleta realizar, ela contará uma determinada 

quantidade de pontos de acordo com a extensão desta corrida realizada pelo atleta.  
A kilometragem de cada corrida de rua e os pontos que elas valem 

encontra-se na tabela abaixo:  
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO 
Distâncias para Pontuação PONTOS 

Corridas até 5 KM 1 
Corridas entre 5 e 10 km 2 

Corridas de 10 até 20 km 3 

Meia Maratonas 4 

Maratonas 7 

Ultra Maratonas 10 

 
 
Art.4. Tabela de Pontos EXTRAS:  
 
Além dos pontos que cada atleta poderá receber pela distância que correu, 

existe também uma outra forma de se somar mais pontos. São com as corridas 
realizadas fora da cidade de Curitiba.  



O atleta que for realizar uma prova fora, além de somar pontos com a 
distância da corrida, ele somará também uma pontuação EXTRA por estar 
realizando uma prova fora. 

Quanto mais longe este atleta for correr, maior a pontuação EXTRA que ele 
irá receber. Corridas no exterior, também valem pontos extras. 

As distâncias e a pontuação EXTRA referente as distâncias encontra-se na 
tabela a baixo:  

 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO EXTRAS 
Pontuação Extras por Corrida PONTOS 

Corrida entre 50 Km à 150 km de Curitiba 1 
Corrida entre 150 Km à 300 km de Curitiba 2 

Corrida entre 300 Km à 600 km de Curitiba 3 

Corrida entre 600 Km à 1.000 km de Curitiba 5 

Corrida com mais de 1.000 km de Curitiba ou no Exterior. 8 

 
 
Art.5. Comprovação do Atleta numa Prova:  
 
Para que os pontos sejam validados, cada atleta deverá enviar uma 

comprovação presente na corrida. Está comprovação será uma foto, do atleta com 
a medalha, ou do atleta e o pórtico da prova ao fundo, com o nome da corrida. 

A foto deverá ser enviada para o nosso e-mail, ou por mensagem de 
celular (SMS) ou ainda por mensagem pelo Facebook. A cada corrida que o atleta 
queira somar seus pontos, está comprovação deverá ser enviada. Sem a 
comprovação, os pontos não serão contabilizados. 

 
Art.6. Prazo para envio da Comprovação na corrida:  
 
Os atletas terão o prazo de 3 dias para enviar suas comprovações. Um 

corrida no domingo, por exemplo, os atletas terão até quarta-feira a noite para 
enviar suas fotos comprovando presença. 

Aqueles que não cumprirem o prazo e enviarem suas comprovações após 
os 3 dias, seus pontos já serão perdidos e não serão mais contabilizados. 

 
Art.7. Duração do Campeonato e Período para pontuar:  
 
Como todas as corridas são válidas, estipulou-se um período em que o 

Corri Mais será válido e as contagens de pontos serão válidos. 
O início e o fim do campeonato será informado via e-mail para todos os 

atletas da Pé no Asfalto. 
 
Art.8. Perda de Pontos:  
 
Mesmo enviando as comprovações dentro do prazo, algumas 

obrigatoriedades os atletas deverão cumprir para que seus pontos sejam 
contabilizados. 

  
Art. 8.1. O Atleta deverá correr as provas com a camiseta da Pé no 

Asfalto, ou  com a utilização do nosso boné ou da viseira. Caso não esteja 



utilizando nenhum dos nossos produtos, seus pontos não serão contabilizados para 
esta corrida.  

 
Art. 8.2. O ato de NÃO envio da comprovação (foto), e dentro do período 

de 3 dias a pós a corrida, o atleta não terá seus pontos contabilizados. Fotos de 
comprovação enviadas a pós o período limite de 3 dias, serão desconsiderados. 

 
Art. 8.3. O atleta não precisa estar inscrito necessariamente na 

Corrida para correr, comprovar sua presença, e somar seus pontos. Correr 
provas sem inscrição são válidas para pontuar. 

 
Art.9. Acompanhamento da Classificação de cada Atleta:  
 
Como as corridas acontecem semanalmente, toda a semana poderá haver 

alteração na classificação dos atletas. Há uma página oficial do Corri Mais em nosso 
site, e nesta página há uma tabela com a classificação e pontuação de todos os 
participantes.  

As atualizações desta tabela e na página acontecerá semanalmente entre 
segundas e quartas-feiras, sendo assim, todos os fins de semana, o site e a página 
do Corri Mais estará atualizado com a contagem dos pontos e todos poderão 
acompanhar semanalmente a classificação dos participantes nesta página.   

 
Art.10. Como se dará o Campeão do Corri Mais:  
 
Por se tratar de um Campeonato onde o importante é o volume de provas 

realizadas e a quantidade de kilometros percorridos, homens e mulheres podem 
competir com igualdade desta forma. 

Então, o grande Campeão, será o atleta que somar o maior número de 
pontos até o final do campeonato. 

Não haverá um Campeão Feminino e um Masculino, haverá sim apenas um 
Campeão Geral. 

 
Art.11. Premiação do Corri Mais:  
 
A Premiação do Corri Mais com a Pé no Asfalto, acontecerá em dezembro 

em uma confraternização.  
Serão premiados os 3 (três) primeiros atletas que obterem o maior 

número de pontos até o prazo limite do campeonato, obedecendo a ordem do 1º 
como Campeão, 2º e 3º. 

Todos os 3 primeiros colocados serão premiados. 
O Campeão receberá uma premiação diferenciada dos de mais, sendo um 

troféu rotativo que ficará com o vencedor até dezembro do próximo ano, onde ele 
deverá entregar o troféu no ano seguinte para o próximo campeão.  

O atleta que se consagrar por 3 (três) anos campeão do Corri Mais, ficará 
com este troféu em seu poder definitivamente. E o ciclo da premiação iniciará 
novamente com um novo troféu. 

 
 
Dúvidas pedimos que entrem em contado pelo email: 

contato@penoasfalto.com.br para mais esclarecimentos. 
 
 

 Atenciosamente. 
 Mauro Raffael 
 Pé no Asfalto 
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