ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO E INSCRIÇÃO NAS CORRIDAS DA SMELJ

Entre: www.curitiba.pr.gov.br e selecione: acesso rápido - secretarias e órgãos

Selecione - Esporte, Lazer e Juventude

Selecione – Informações – Esportes / Programas – Corridas de Rua

Selecione o circuito que deseja acessar (Adulto, Revezamentos ou Infantil)

Calendário Oficial com todas as corridas chanceladas pela Prefeitura.

Nesta página, está todas as informações pertinentes ao circuito selecionado, como
calendário, regulamento, notas oficiais, classificação geral e as informações
específicas por etapa.
Para se inscrever nas nossas provas, clique em

.

Caso não possua cadastro selecione “não possuo cadastro”, preencha os campos dos
dados cadastrais e clique em salvar.

Após efetuar o “Login do Atleta” o atleta acessará o menu das corridas com várias opções.

Elenca somente as provas realizadas pela SMELJ.

Para realizar inscrições nas provas da SMELJ
Para emitir a 2ª via do comprovante de inscrição e
visualizar o histórico do atleta nas provas da SMELJ.
Para visualizar e alterar os dados cadastrais (nome e RG
não são possíveis alterar).
Somente para equipes e técnicos cadastrados em nosso
sistema.
Para consultar os resultados das provas (deve selecionar
a modalidade, a prova e a categoria antes de clicar em
visualizar).

Para realizar a inscrição selecione a opção “Inscrições corridas”:

1º - selecione a prova (aparecem somente as provas que
estão com o período de inscrições em aberto)
2º - selecione a categoria caso abra essa opção

3º - preencha o campo do RG do atleta

4º - clique em adicionar (se o cadastro do atleta e categoria
estiverem corretos aparecerá o nome do atleta)
5º - leia o regulamento e clique em “estou de pleno
acordo”

6º - clique em enviar, aparecerá a mensagem inscrição salva com sucesso.
O comprovante de inscrição abrirá em uma nova janela, caso o popup do
navegador bloqueie a janela vá na opção “2ª via do comprovante de
inscrição”.

Coordenação de Corridas
Departamento de Esportes
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude
Contato: corridasderua@smelj.curitiba.pr.gov.br
Informações: 3350-3703 Daniel Waleski
Endereço: Rua Solimões, 160- Alto São Francisco.

