


CIRCUITO ADULTO DE CORRIDA DE RUA 
1ª etapa 

Zoológico ao Parque Náutico 

07  de Abril 

6.000 atletas  

Inscrições: 25 a 29 de março 

Entrega de Kits:  05 e 06 de abril 



10 Km – Estacionamento do Zoológico; 
• Masculino - 07:15 horas 
• Feminino - 07:45 horas   

 
         
Inscrições   
10 Km Masculino - 25 de Março  21:00 horas – 2.000 vagas 
10 Km Feminino – 25 de Março – 21:00 horas – 2.000 vagas 
 
05 Km Geral – 26 de Março – 21:00 horas – 2.000 vagas 
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 05 Km – Parque Náutico 
 Largada Única – 07:00 horas 
 

Largada 
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PERCURSO 

 5km 
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PERCURSO 

 10km 



• Largada do estacionamento do Zoológico; 
• Entrada no parque  pelo portão de serviços (administração); 
• Passagem pelas principais vias do parque; 
•Saída do parque pelo portão principal; 
• Largada em subida. 
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Altimetria 10km 
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Estacionamentos 
Parque Náutico – 90 Vagas Zoológico – 200 vagas; 

Imediações do Terminal 
do Boqueirão – 200 vagas; 

 
 



 

• O acesso ao Zoológico via Av. Marechal Floriano será fechado ao trafego de 
veículos as 07:00 horas ( liberação SETRAN) ; 
 
• O acesso ao Zoológico  via João Miqueletto  será fechada ao trafego de veículos 
as 07 horas; 
 
• Será disponibilizado ônibus para o transporte dos atletas entre os parques a 
partir das 06:00 horas; 
 
• Sugerimos aos atletas que utilizem caronas e carros de aplicativos para 
diminuir o transito na região. 
 
•Disponibilizaremos  paraciclos com  supervisão no Parque Náutico. 
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Acessos ao Zoológico 
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Premiação 



 



• O zoológico de Curitiba é visitado por milhares de pessoas 
semanalmente e será palco da Zoo Run. Da mesma forma que é 
aconselhado a todos os visitantes que regularmente frequentam este 
espaço publico de mata, tendo a circulação do vírus da febre amarela 
em diversas cidades do Brasil, e seguindo recomendações da Secretaria 
Municipal da Saúde, recomendamos que os corredores estejam 
vacinados e utilizando repelentes.  
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Orientações 



• As assessorias esportivas ficarão dispostas no Parque Náutico 

• A escolha do local da barraca será disponibilizado na entrega de kits, 
respeitando a ordem de chegada; 

• Não será permitida a montagem de barracas fora das áreas estipuladas; 

• Não será permitida a entrada de qualquer tipo de veículo no gramado 
para a montagem das barracas.  

 

• A  assessoria esportiva é responsável por todos os seus atletas,  verifique 
e atualize seus cadastros; 

• A entrega de kits das assessorias esportivas será realizada em lote, não 
sendo permitida a retirada individual; 

• Para retirada individual, será permitido á retirada de até 5 kits 
por pessoa. 
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Atenção 






