
Os 30km e 5km cross fazem parte das 100 Milhas da Serra do Mar no litoral do 

Paraná, um evento único e diferenciado no calendário do Circuito Ultra Summit. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

- As regras da prova constam no Regulamento, sendo de conhecimento e aprovadas pelo 

corredor ao inscrever-se no evento 

- As inscrições e pagamento poderão ser feitas até o dia 30/09/2018 

- A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente 

- Eventuais despesas médicas e hospitalares, resultantes do desgaste físico dos atletas, 

serão de inteira responsabilidade do atleta. 

- Somente o pagamento e a aprovação da pré-inscrição garante a inscrição do atleta. O 

Valor de toda inscrição é individual e depois de confirmada, não será devolvido em 

nenhuma hipótese  

 

CONCENTRAÇÃO, LARGADA E CHEGADA: As margens da BR-277 km 25 no 

município de Morretes, bairro Martha (estar atento as placas: Ponte rio Sagrado 1, Ponte 

Rio Sambaqui, Acesso Morretes Antonina). Usaremos a estrutura da Escola Municipal 

Prof Desaúda Bosco da Costa Pinto como base e ponto de apoio com banheiro, 

estacionamento, área para camping e tendas de assessorias. Clic nas coordenadas abaixo 

e veja o local de prova. 

COMO CHEGAR 

Pela BR 277, vindo de Curitiba: 

- Passa saída 29 

- Passa entrada pra Morretes Antonina 

- Passa rio sagrado 3 

- Passa rio pitinga  

- Passa banca do batista 

- Passa banca soares 

- Passa placa km 27 no centro da rodovia lado esq 

- Passa rio sagrado 2 

- Passa placa km 26 lado direito 

- Passa placa km 25 lado esquerdo 

- Passa rio sagrado 1 

- Passa rio sambaqui 

- Passa placa morretes antonina retorno à 1 km 

- Passa placa km 24 a direita 

- Na placa do orelhão entra a direita 

- Passa a lanchonete  

https://www.ticketagora.com.br/Inscricao/categoria.aspx?__idEvento=4020&tk_TA_14=ZzQ3TURxMjY2Nkt2a2o2dlc4SWpMVnpyajFjaHBvQXdXMWY3WU5wU2RIZlk4VWJnQUxENDRRJTNkJTNk0


- Vira a direita na rua a Escola Municipal Desaúda estará a sua esquerda (= local da 

prova) 

Coordenadas GPS:  

25°31'44.6"S 48°44'29.2"W 

-25.529066, -48.741456 

Clic aqui e veja o local da prova 

Um pouco mais do trajeto clic aqui 

 

1) 19 milhas = 30km (trajeto com subida e descida da serra em asfalto e estrada de chão) 

1) 03 milhas = 05km (trajeto plano no asfalto) 

- Clic aqui e veja o mapa do trajeto da prova 

- Todo o trajeto em percurso de ida e volta será em estrada de terra, chão batido, com 

pequenas passagens por trecho em asfalto e paralelepípedo 

- Dificuldade elevada com vários trechos de subida e descida em uma serra logo no 

início-fim da prova, vide altimetria 

- Os atletas devem ter atenção redobrada no trajeto pois o tráfego de veículos não será 

bloqueado por completo 

http://www.correrenadar.com.br/
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B031'44.6%22S+48%C2%B044'29.2%22W/@-25.5290637,-48.7424897,494m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.529066!4d-48.741456
https://www.youtube.com/watch?v=B4GAAk0ie2U
https://www.google.com/maps/dir/-25.9715246,-48.8913931/-25.5290278,-48.7414444/@-25.7787366,-48.9467246,66759m/am=t/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d-48.7636342!2d-25.7721959!3s0x94dc74d98f10e5b7:0x3d7bf8e351ed00fc!1m0!3e0


 

PONTOS DE APOIO: 

- Haverá PC móveis e fixos, que reportarão à base a sua posição 

- Os PC´s fixos poderão ter seu encerramento antecipado caso todos os atletas tenham 

passado por ele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

A largada será realizada pontualmente no horário programado, NÃO SERÁ 

TOLERADO ATRASO, o atleta que não estiver presente na largada será considerado 

desistente (sem direito a medalha, troféu e resultados). Haverá uma lista de chamada 

que confirma a presença do atleta, não havendo a possibilidade de largar fora do 

horário.   

 

PONTO DE FISCALIZAÇÃO: 

A fiscalização de trajeto será feita através de formulário nos pontos de apoio e retorno 



No qual o corredor É OBRIGADO assinar no retorno da sua prova 

A falta da assinatura significa desclassificação automática sem direito a reclamação 

posterior.  

O atleta deve parar nesses pontos para se hidratar, alimentar e assinar sua 

presença no formulário, não é obrigação do staff solicitar a assinatura. 

        

CLASSIFICAÇÃO GERAL: 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados no masc/fem 30K e 5K 

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA: 

- Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados masc/fem 30K e 5K 

MEDALHA: 

- Especial e exclusiva do evento para todos os atletas que completarem a prova 

Obs.: Quem recebe troféu no geral não recebe por categoria 

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, IMPORTANTE: inscrições até duas semanas antes 

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

de tamanho. No 5Km camisa vendida separadamente 

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

• Número de peito e alfinetes de segurança 

• Pontos adicionais no ranking Summit conforme tabela acima 

 

• 2 Ambulancias circulando em pontos diferentes da prova 

• É permitido o uso de bastão de caminhada  

• É permitido o uso de ´pace´ correndo ou de bicicleta   

• Guarda volumes na concentração 

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

Esportiva, contato Jefferson Cel 41-99808-6212 



 

http://www.fourone41.com.br/


 

- 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. 

Clic aqui e descubra como 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA: 

O atleta receberá um número de peito que deverá fixar em local visível de sua 

vestimenta, esse número de peito deve estar visível na chegada para o pessoal da 

organização, é permitido correr com o dorso nu, porém nesse caso o número de peito 

deve estar visível e fixado na cintura ou no calção, não é permitido passar a linha de 

chegada com o dorso nu. 

O atleta receberá uma pulseira eletrônica, intransferível, que deverá ser fixado junto ao 

atleta durante toda a corrida, esta pulseira é de responsabilidade do atleta, deverá ser 

devolvida ao término da prova, com pena de multa de R$100.00 caso não devolva. 

A falta de uso da pulseira por esquecimento, perda ou por qualquer outro motivo no 

momento da chegada acarretará a impossibilidade de registro de seus dados no portal de 

chegada no final da prova. 

Todo atleta se compromete a respeitar rigorosamente esse artigo sob pena de 

desclassificação sumária. 

 

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


PATROCÍNIO INDIVIDUAL:  

Respeitada a utilização do número de peito oficial frontal na vestimenta, o atleta poderá 

utilizar outro espaço das suas vestimentas para seus patrocinadores individuais (calção, 

bonés, camiseta, outros). 

 

ORDEM DE LARGADA: 

A largada será realizada em grupo (total de participantes), sem preferência de idade, 

sexo ou categoria. 

 

ABANDONO:  

Em caso de abandono voluntário, o atleta deverá seguir até a linha de chegada e 

informar sobre sua desistência à organização. 

A pulseira deve ser devolvida à organização no local de chegada ou em algum carro de 

apoio da organização.  

O atleta que tenha sido afastado da prova por questão de saúde, terá retirado o chip 

eletrônico.  

Uma vez ocorrido o abandono voluntário ou por razões de saúde, o atleta não poderá 

mais retornar a prova.  

O resultado final do atleta que abandonar a prova, voluntariamente ou por razões de 

saúde, será a quilometragem válida até o momento de sua saída da prova apontado no 

ponto de controle onde foi registrado o abandono.  

 

RISCOS DA PROVA:  

Por tratar-se de uma prova de alto desgaste físico, cada um dos corredores/atletas 

inscritos tem total conhecimento dos riscos que a participação na prova pode ocasionar, 

e para tal, deverá assinar o termo de responsabilidade da ficha de inscrição que isentará 

de responsabilidades a organização da prova.  

Todo participante deve saber que participa por sua própria responsabilidade, e que a 

organização da prova não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de 

desfalecimento físico ou de acidente pessoal, de qualquer natureza.  

 

DIREITOS DE IMAGEM:  

A Correr e Nadar terá o direito exclusivo de uso das imagens desse evento.  

Os participantes consentem no ato da inscrição que a Correr e Nadar disponibilize o 

direito exclusivo de seus nomes e de sua imagem individual e coletiva para tudo aquilo 

que diga respeito a sua participação no evento acima mencionado, incluindo uso 

comercial. 



Trazer o termo de responsabilidade abaixo assinado na retirada do kit.  

 

 



 

 

Hotel Porto Real 
Rua Visconde do Rio Branco, 85 
Telefone: (41) 3462-1344  
Com: Fernando (41) 9947-7372 
contato@hotelportorealmorretes.com.br. 

Como chegar, clic aqui: 

http://www.hotelportorealmorretes.com.br/
mailto:contato@hotelportorealmorretes.com.br
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Visc.+do+Rio+Branco,+85+-+Centro,+Morretes+-+PR,+83350-000/@-25.4790881,-48.8340793,1046m/data=%213m1%211e3%214m5%213m4%211s0x94dc8772dfda4959:0xc8bfcaf2b8ba6b25%218m2%213d-25.4790881%214d-48.8318906


 

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 haveráou 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 

Nosso apelo a todos os corredores é que demonstrem um grande senso de 

responsabilidade, tendo cuidado com sua saúde. Estejam certos de que estão preparados 

adequadamente para essa longa corrida. A seguir uma lista de princípios básicos que 

cada corredor deve aderir: 

BEBA o suficiente, COMA o necessário, ESCUTE o seu corpo 

NÃO CORRA se você não está preparado o suficiente para essa distância. 

NÃO CORRA se você esteve doente ou tomou antibióticos durante as 3 semanas que 

antecederam a corrida. 

NÃO TOME medicamentos durante a corrida.  

NÃO TENHA MEDO de desistir 

Lembre-se o objetivo é participar da corrida com prazer e terminá-la em um bom estado 

e condição de saúde, seu corpo é quem manda, é sua responsabilidade cuidar do seu 

organismo. Seja sensível e note o que acontece com seu corpo, tome decisões 

responsáveis e rápidas. Se você começar a ter problemas, procure ajuda e saia da prova 

em busca de auxílio. Fotos: Keke 

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

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

 

 

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

