
CORRIDA DO IMIGRANTE 

Trajeto em estrada de chão pela área rural do município em formato de circuito com 

subidas e descidas, cruzamentos de ponte entre a plantação de pinheiros da região 

 

NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO NO DIA DA PROVA 

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 inscrição deve ser feita no site www.correrenadar.com.br, ela é confirmada após o 

envio do recibo de depósito no email correrenadar@correrenadar.com.br ou pelo 

whatsapp 41-99802 7775. 

A realização do pagamento sem a devida inscrição em nosso site não garante a 

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

do evento 

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 

A troca de distancia é permitida somente se realizada até 30 minutos antes da largada 

desde que a organização seja notificada. Caso algum atleta pelo motivo que for altere a 

distancia durante a prova ele perde o direito de receber troféu (geral ou cat) e resultados 

no fim da prova sendo desclassificado automaticamente 

 

mailto:correrenadar@correrenadar.com.br


 

1) 30km - 1volta de 25km na área rural e uma de 5km no centro da cidade 

2)   5km - 1 volta de 5km no centro da cidade 

 

- Ponto de água no km: 2, 5.2, 9.4, 12.9, 18.9, 24.1 e chegada 

- É permitido e recomendado o uso de mochila de hidratação 

 



 

 

No Ginásio de Esportes Alberto Wenski 

Coordenadas: 

25°58'41.3"S 49°40'53.7"W 

-25.978124, -49.681571 

 

 



 

07:30: Concentração e entrega de kit na praça no ginásio de esportes 

 

08:55: Chamada para a largada 

09:00: Largada 30Km e 5Km 

11:30: Premiação nessa ordem: 5K Geral, 30K Geral, 5K Categoria e 30K 

Categoria (anteciparemos a premiação do 5K dentro do possível) 

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL: 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados no masculino e 

feminino 25K e 5K 

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA: 

- Serão premiados com troféus os 3 (tres) primeiros colocados no masculino e feminino 

25K e 5K 

MEDALHA: 

- Todos os que completarem a prova receberão medalhas de participação do evento 

FAIXA ETÁRIA: 

13-15 anos / 16-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-

69 / 70+.  

  

RANKING SUMMIT 2018 

- 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 todas as etapas ganha 50 pontos de bônus 

- se participou da Ultra Paraná 24hs 12hs 6hs 3hs 1hr o número de voltas realizado 

será somado ao ranking 



- pode descartar até 3 etapas do circuito para participar do ranking Summit 

- se participar da prova de 50K-52K ganha 30 pontos de bônus 

- se participar da prova de 70K-80K ganha 40 pontos de bônus 

- se participar de provas de 100K+ ganha 50 pontos de bônus 

- todas as etapas tem a mesma pontuação conforme tabela abaixo  

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 

PRÊMIO FINAL DO RANKING 

- INSCRIÇÃO GRÁTIS para o 1º colocado por categoria masculino e feminino para 

qualquer etapa em 2019 

- TROFÉU para a 1ª, 2ª e 3ª 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 

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 qualquer etapa em 2019. (Se o 

mesmo atleta for campeão no geral e em sua categoria, recebe uma vez a inscrição 

cortesia, e em caso de empate prevalece o prêmio para o atleta mais velho baseado no 

dia e mês de nascimento) 



 

                  

• Camisa exclusiva em poliamida (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 

• Número de peito 

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

• Alfinetes de segurança 

• Frutas e hidratação após prova 

 

• Kit primeiros socorros 

• Ambulancia 

• Ponto de foto ao longo do trajeto 

• Estacionamento e Wc no local de largada 

• Restaurante e lanchonete perto do local de largada 

• É permitido o uso de mochilas de hidratação 

• Treinamento e Assessoria especifico para ultramaratonas com a Four One Assessoria 

Esportiva, contato Jefferson Cel 41-99808-6212 



 

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 finais da etapa e fotos serão divulgados no site 3 dias 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, clic aqui 

Site www.correrenadar.com.br/fotos, clic aqui 

 

- 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 

https://www.facebook.com/correr.nadar/videos/649213741938454/
https://www.facebook.com/correr.nadar/
http://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_joomgallery&view=gallery&Itemid=45
http://www.fourone41.com.br/


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. 

Clic aqui e descubra como 

 

A prova consiste em um evento de corrida a pé realizado em ambiente natural, 

disputado individualmente, em um percurso misto de asfalto, estrada de chão, trilha e 

paralelepípedo, vence a competição quem percorrer o percurso estipulado pela 

organização no menor tempo, sem sofrer nenhuma penalidade. Existe a classificação 

geral masculino e feminina, divididas em sexo e idade. Não é permitido o uso de 

´PACERS´, o uso implica em eliminação do atleta da prova sem direito a reclamação e 

premiação conforme regulamento. 

 

https://www.facebook.com/correr.nadar/videos/649213741938454/

