
MARATONA AQUATICA DO CAPIVARI 

Saindo de Curitiba pelo trevo do Atuba até o evento as margens da BR-116 em Campina 

Grande do Sul sentido São Paulo - Curitiba são 55km, com chalés para locação, área para 

camping, churrasqueiras, banheiros, estacionamento, campo de futebol, fácil acesso a água, 

com restaurante próximo e muito mais .... passe o dia conosco na represa !!! Essa etapa conta 

com o apoio da 42K Suplementos e vale 25 pontos adicionais no ranking do circuito 

 

- Não haverá inscrição no dia da prova 

- IMPORTANTE: Será cobrado na entrada do local o valor de R$ 10,00 por pessoa (participante 

ou não) referente a uso dos banheiros, limpeza e conservação do local (crianças até 7 anos não 

paga, de 7 a 12 paga meia e carros com 5 pessoas, 1 não paga). 

- É obrigatório a apresentação do recibo de pagamento da inscrição para retirar o kit 

- Não há devolução de inscrições pagas sejam elas realizadas em nosso site ou em sites de 

terceiros 

- A realização do pagamento sem a devida inscrição no site não garante a participação do 

atleta na prova, nem a disponibilidade de kit, troféus e medalhas no fim do evento 

- A troca de distância é permitida somente se realizada até 30 minutos antes da largada. Caso 

algum atleta pelo motivo que for altere a distância durante a prova ele perde o direito de 

receber troféu (geral ou cat) e resultados no fim da prova sendo desclassificado 

automaticamente 

- Este é um evento em mar aberto sujeito a variação climática da natureza: correntes, 

ondulação, sol, chuva, ventos, ondas, etc  

 

CONCENTRACAO: 

- Recanto Tio Maneco, estrada Curitiba - São Paulo BR-116: 

- Saindo de Curitiba, passa Campina Grande do Sul 

- Após o pedágio seguir por 14 km e ficar atento ao trevo de retorno para Curitiba antes das 

pontes da represa  

- Entrar no retorno para Curitiba e seguir por 2km 

- Sair da estrada a direita no Restaurante Pouso Alegre 

- Seguir por 2km na estrada de terra atrás do restaurante seguindo as placas até o Recanto Tio 

Maneco 

- Coordenadas: 25°10'56.9"S 48°53'53.6"W 

 

PERCURSO: 

1)  10km = 4 voltas (retorno no píer flutuante com hidratação adicional no km 2.5, 5 e 7.5) 



2)    5km = 2 voltas (retorno no píer flutuante com hidratação adicional no km 2.5) 

3) 2.5km = 1 volta 

4) 1.5km = 1 volta 

5)  800m = 1 volta 

 

* Para inscrição com desconto de grupos, academias, equipes e assessorias favor entrar em 

contato com correrenadar@correrenadar.com.br 

 

PROGRAMACAO: 

07:30: Concentração 

- Entrega de kit para o 800m, 5K e 10K encerra as 8:20 

- Entrega de kit para o 2.5K encerra as 9:20 

- Entrega de kit para o 1.5K encerra as 9:50 

08:25: Chamada para a largada 800m, 5K e 10K 

08:30: Largada 800m 

08:35: Largada 10K e 5K 

09:25 Chamada para a largada 2.5K 

09:30: Largada 2.5K 

09:55: Chamada para a largada 1.5K 

10:00: Largada 1.5K 

12:00: Premiação, nessa ordem: 1.5K Geral, 800m Geral, 2.5K Geral, 1.5K Categoria, 800m 

Categoria, 2.5K Categoria, 5K Geral, 10K Geral, 5K Categoria e 10K Categoria (anteciparemos a 

premiação dentro do possível) 

 

PREMIACAO: 

• Troféu para os 5 primeiros no geral masculino e feminino 10K, 5K, 2.5K, 1.5K e 800m 

• Troféu para os 3 primeiros por categoria no masculino e feminino 10K, 5K, 2.5K 1.5K e 800m 

• Medalha especial para todos os atletas inscritos 

- Para efeito das categorias, valerá a idade em 31/12/xxxx. Exemplo: Se o atleta tem 34 anos 

no dia da prova, mas em 31 de dezembro do ano corrente terá 35, pertence à categoria 35/39 

- FAIXA ETÁRIA: 10-12 anos, 13-15, 16-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-

54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 anos  

 



RANKING SUMMIT 2018 (Triple Crown + as demais provas ao longo do ano) 

- todas as etapas tem a mesma pontuação (conforme tabela abaixo) 

- se participou de 8 etapas ganha 10 pontos de bônus 

- se participou de 9 etapas ganha 20 pontos de bônus 

- se participou de 10 etapas ganha 30 pontos de bônus 

- se participou de 11 etapas ganha 40 pontos de bônus 

- se participou de todas as etapas ganha 50 pontos de bônus 

- pode descartar até 4 etapas do circuito para participar do ranking Summit 

 

PRÊMIO FINAL DO RANKING 

- TROFÉU para o 1º colocado por categoria masculino e feminino (Long Distance e Short 

Distance) 

- TROFÉU para a 1ª. EQUIPE colocada no ranking do circuito 

Obs.: 

- o circuito poderá ter o acréscimo ou decréscimo de provas ao longo do ano 

- em caso de empate prevalece o prêmio para o atleta mais velho baseado no dia e mês de 

nascimento 

 

Ranking: 

- de 600m (provas de 600m e 800m) 

- de Short Distance (provas de 1.5Km a 2Km) 

- de Long Distance (provas acima de 2Km+ até 23Km) 

 

01º. – 30 pontos 

02º. – 26 pontos 

03º. – 24 pontos 

04º. – 22 pontos 

05º. – 20 pontos 

06º. – 18 pontos 

07º. – 16 pontos 

08º. – 14 pontos 

09º. – 12 pontos 



10º. – 10 pontos 

11º. – 08 pontos 

12º. – 06 pontos 

13º. – 04 pontos 

14º. – 02 pontos 

15º. em diante – 01 ponto 

 

Obs.: O participante do 600m-800m em um ano deve ser "promovido'' ao ranking Short ou 

Long Distance no ano seguinte, não podendo participar por dois anos consecutivos do ranking 

do 600m, tendo em vista ser essa uma modalidade para iniciantes 

 

VENCEDORES DO CIRCUITO SUMMIT 2018 

Será declarado Campeão e Campeã no Geral do Circuito Summit o atleta que somar mais 

pontos em todo o circuito independente da faixa etária e das provas disputadas, esses 2 

atletas recebem 1 inscrição cortesia para a prova da Ilha do Mel 2019 em qualquer distancia a 

escolher: 23K, 13K, 3K, 2K ou 600m (em caso de empate prevalece o prêmio para o atleta mais 

velho baseado no dia e mês de nascimento e se o campeão ou campeã geral for também 

vencedor na categoria, recebe o prêmio 1 vez somente) 

 

EQUIPES VENCEDORAS DO CIRCUITO SUMMIT 2018 

São 15 inscrições gratuitas dividas entre as 5 primeiras colocadas 

Válido para as etapas Triple Crown 2019 (Piçarras e Barra Velha), sem camisa (vendida 

separadamente) 

O coordenador da equipe deve entrar em contato com a organização até dia 10/Jan/2019 

 

 

KIT DO ATLETA: 

• Camisa exclusiva em algodão (exceto lote promocional), IMPORTANTE: inscrições até duas 

semanas antes da prova garantem o tamanho da camisa, após esse período fica sujeita a 

disponibilidade de tamanho 

• Touca Summit 

• Fruta e hidratação após a prova 

• Pulseira eletrônica (a ser devolvida no fim da prova) 

• Barco, jet ski, sup e caiaques de apoio 

• O atleta ou equipes são livres para levar seu próprio apoio de caiaque ou SUP se desejarem 



• O atleta do 5K e 10K se desejar pode deixar sua própria hidratação no km 2.5 (na plataforma 

de apoio) 

• Divulgação de resultados em tela de TV na passagem pelo sensor eletrônico com a 

classificação geral e por faixa etária 

• Roupa de neoprene liberado 

• Kit de primeiros socorros 

• Ambulancia 

• Estacionamento 

• 3 banheiros, sendo 1 exclusivo para mulheres e chuveiro 

• Restaurante perto do local de prova 

• Fácil acesso a água 

• 2 churrasqueiras cobertas com ponto de energia, wc perto e em uma delas há uma pia, 

reservas no 41-99740-3336 Rogério 

• 6 churrasqueiras descobertas não há custo reservas no 41-99740-3336 Rogério 

• Chalés (rustico) e Camping no local da prova Tel 41-99740-3336 Rogério 

• Pousada perto do local da prova Tel 41-99115-7066 Glaucia 

 

CRONOMETRAGEM: 

- Utilizamos uma pulseira eletrônica com sensor que registra os dados da passagem pela linha 

de chegada em um sensor que retransmite os dados na hora a uma tela de TV 

- Resultado individual geral e por faixa etária são divulgados imediatamente de forma rápida e 

segura 

- Informação de qualidade na mão do locutor do evento em tempo real 

- Extrato do resultado enviado por email ao atleta após o término da prova 

- Sistema integrado de divulgação na TV e atualização automática no Site com várias formas de 

apresentação dos resultados parciais e finais: geral, individual, por idade, por equipes e 

ranking. 

- A pulseira deve ser devolvida no fim da prova e trocada pela medalha do evento, a não 

devolução implicará no pagamento de R$ 100,00 pelo equipamento e o ato da inscrição 

automaticamente autoriza a organização a realizar esta cobrança por meio de boleto bancário 

registrado a ser emitido no 5o. dia útil após o evento. 

- A pulseira e o número de identificação recebidos pelo participante são os comprovantes de 

que o atleta é participante da competição e está ciente do regulamento da prova e do circuito. 

Portanto, para validar o seu tempo no funil de chegada, o atleta deverá estar com seu número 

e com a pulseira. 

 



HOSPEDAGEM: 

- POUSADA CAPIVARI, próximo do local de prova, falar com Gláucia cel 041-99115-7066 

(whatsapp). Diária do chalé a R$ 100 (acomoda até 5 pessoas por esse preço), com 2 camas 

box no piso inferior e 2 camas e um colchão no piso superior, com frigobar, TV, lareira, 

banheiro com chuveiro elétrico, varanda com churrasqueira, pia e fogareiro. Há um 

restaurante perto que serve comida caseira as margens da BR 

- HOTEL MAHLE, perto do evento as margens da BR-116 com restaurante 24hs, anexo ao posto 

BR.Para reservas no tel 41-3685-1134 ouhttp://www.postosmahle.com.br/ 

- PLAZA ECO RESORT CAPIVARI, a 4km do local de prova, mais detalhes clic aqui 

 

RESULTADO NA HORA EM TELA DE TV 

Os resultados no dia do evento são apresentados uma única vez em tela de TV na passagem do 

atleta pelo sensor de chegada indicando sua posição no geral e sua colocação na faixa etária, 

agora com essa novidade você verifica se haverá ou não troféu no pódio ao término da sua 

prova, clic aqui e descubra como 

Os resultados da etapa e fotos serão divulgados no site 1 dia após o evento. Uma mensagem 

automática e personalizada com seu tempo na prova será enviada ao seu email em nosso 

cadastro, sendo esse o sinal de que os resultados foram publicados junto com as fotos que 

podem ser obtidas conforme abaixo: 

Página Correr e Nadar no facebook e no Site www.correrenadar.com.br 

                           

Agradecemos a sua participação, ela é muito importante para nós !!! 

Correr e Nadar, mudando o presente, olhando o futuro. 


