
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

• 3ª Maratona Aquática do Estaleiro – 15/03/2020 

• Percurso em águas limpas e calmas do balneário (que recebeu a bandeira azul de 

qualidade da água) com estrutura de restaurante e posto de salva-vidas no local do 

evento, em um evento de dois dias com provas sábado e domingo 

• Não haverá inscrição no dia da prova 

• As inscrições encerram a qualquer momento, sem aviso prévio, uma vez atingido o 

limite técnico da prova 

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

• Participe do grupo de whatsapp da maratona aquática e concorra a diversas 

inscrições grátis ao longo do ano, se você não faz parte do grupo solicite sua inclusão 

no 41 99802 7775 

• Não há devolução nem transferência para outra etapa 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 

• Somente o pagamento garante a inscrição do atleta 

• A troca de distância é permitida somente se realizada até 30 minutos antes da 

largada, com o conhecimento da organização. 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 águas abertas sujeito a variação climática da natureza: 

correntes, ondulação, sol, chuva, ventos, etc podendo ter seu trajeto alterado parcial, 

totalmente ou ainda cancelado (inclusive no dia do evento) visando a segurança e 

bem estar dos atletas 

• As regras da prova constam nesse artigo e na ficha de inscrição, sendo de 

conhecimento e aprovadas pelo participante ao inscrever-se no evento em nosso site 

ou site de terceiros 

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

incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente 

• Resultados, clique aqui 

• Ranking, clique aqui 

• Lista de inscritos, clique aqui 

• Inscreva-se em nosso site, clique aqui ou via Foco Radical, clique aqui 

•  
• Vídeos de nossas provas, clique aqui 

• Clique aqui e veja o vídeo de Piçarras 2018 

• Clique aqui e veja o vídeo de Piçarras 2019 

• Clique aqui e veja o vídeo do Estaleiro em 2018 

https://www.correrenadar.com.br/eventos/reports/inscricoes_resultados.php
https://www.correrenadar.com.br/eventos/reports/inscricoes_rankings.php
https://www.correrenadar.com.br/eventos/reports/inscricoes_lista.php
http://www.correrenadar.com.br/eventos/html/inscricoes_online.php
https://inscricoes.focoradical.com.br/prova/1530-maratona-aquatica-de-alagados-
https://youtu.be/ougbiPIohOM
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=93&Itemid=47
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=113&Itemid=47
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=97&Itemid=47
https://inscricoes.focoradical.com.br/prova/1528-volta-da-laje-oceanica---parana


• Clique aqui e veja o vídeo do Estaleiro em 2019 

• Clique aqui e veja o vídeo de Barra Velha em 2018 

• Clique aqui e veja o vídeo de Barra Velha em 2019 

• Clique aqui e veja o vídeo de Penha em 2019 

• Clique aqui e veja o vídeo da Ilha das Cabras em 2019 

• Clique aqui e veja o vídeo de Porto Belo em 2019 

 

TEMPERATURA DA ÁGUA (histórico de eventos passados): 

• em 2019 = 26°C (10/mar) 

• em 2020 = xx°C 

 

PERCURSO: 

• 3K 

• 1.5K 

• 600M 

• Kids 200m 

 

 

https://youtu.be/fJKM0CDBDTc
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=99&Itemid=47
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=114&Itemid=47
https://youtu.be/WqCFB6Z_bQ8
https://youtu.be/E6IgWh0JS4k
https://youtu.be/0ZMRyA2MIuE


 

• Será SEMPRE obrigatório a passagem pela BOIA DE CHEGADA, o cone amarelo, antes 

de atravessar e finalizar a prova no portal inflável na água. 

• IMPORTANTE: A BOIA DE CHEGADA DEVE SER CONTORNADA POR FORA 

• ATENÇÃO: Todas as boias de retorno (mudança de trajeto) são obrigatórias por fora, 

as boias de orientação ao longo do caminho não são obrigatórias 

• Obs.: a falta em cumprir o trajeto e contorno de boias é penalidade grave no circuito, 

o atleta é eliminado da prova sem direito a medalha, troféu e pontuação na etapa. O 

atleta penalizado pode ou não ser comunicado no momento pelos fiscais (caiaqueiros, 

jet-ski ou barco de apoio), se não for comunicado no ato da infração, será avisado na 

chegada ou antes da premiação e valerá a palavra do fiscal de prova. 

 



PROGRAMAÇÃO DOMINGO : 

• 07h00min: Concentração e entrega do kit na areia da praia, junto as tendas, na 

frente do posto de salva vidas 
• encerra as 07h50min para 1.5K 
• encerra as 08h50min para 3K  
• encerra as 10h50min para o 600m 
• encerra as 11h15min para 200m 
• 07h50min: Chamada para a largada 1.5K, iremos a pé até o local de largada 
• 08h00min: Largada 1.5K masculino 
• 08h01min: Largada 1.5K feminino 
• 08h55min: Chamada para a largada 3K, iremos a pé até o local de largada 
• 09h00min: Largada 3K masculino 
• 09h01min: Largada 3K feminino 
• 10h55min: Chamada para Largada 600m, iremos a pé até o local de largada 
• 11h00min: Largada 600m 
• 11h25min: Chamada para Largada 200m, iremos a pé até o local de largada 
• 11h30min: Largada 200m kids – largada flex, pode atrasar ou adiantar em 30min pois 

depende da prova de 600m (pais, coordenadores e técnicos podem entrar na água, 
mas não podem conduzir, puxar e arrastar as crianças dentro da água, sendo este 
motivo para desclassificação). Não é permitido nadar com boia inflável de 
braço. Colete é permitido. 

• 12h30min: Premiação (anteciparemos a entrega para o 1.5 e 3K dentro do possível) 

PREMIAÇÃO: 

• Troféu para os 5 primeiros no geral masculino e feminino 3K 1.5K 600m Kids 200m 

• Troféu para os 3 primeiros por categoria masculino e feminino 3K 1.5K 600m Kids 

200m 

• Troféu para os 5 primeiros por categoria PPNE masculino e feminino 3K 1.5K 600m 

• Troféu Summit para a maior equipe participante 

• Medalha para todos os inscritos 

 

1. Em toda etapa quem recebe troféu no geral, não recebe por categoria, porém tem sua 

posição no ranking por faixa etária assegurada pois obteve um tempo menor que 

seus concorrentes da mesma idade, com isso premiamos mais atletas em todas as 

etapas 

2. 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 

3. FAIXA ETÁRIA (consideramos a data no dia 31/dez do ano corrente): 

• 11-12 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 / 70+ 

• Kids: 4 anos, 5-6, 7-8, 9-10 

 

RANKING SUMMIT 2019: 

• O ranking Summit engloba o ranking SC + ranking PR 

• Verifique detalhes da premiação exclusiva desses rankings abaixo: 

• Ranking Summit, clique aqui 

• Ranking SC, clique aqui 

• Ranking PR, clique aqui 

 

https://www.correrenadar.com.br/novo/ranking-summit-natacao/
https://www.correrenadar.com.br/novo/ranking-triple-crown/
https://www.correrenadar.com.br/novo/ranking-pr-natacao/


 

BENEFÍCIO: 

  

• Camisa Summit exclusiva (exceto lote promocional), inscrições na semana da prova 

sujeito a disponibilidade de camisa e tamanho 

• Touca Summit 

• Fruta e hidratação após prova 

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

• Caiaque e sup, jet-ski e/ou barco motorizado na segurança aquática 

• Boias infláveis de marcação de trajeto 

• Staff de apoio na saída da água 

• Ambulância 

• Kit primeiros socorros 

• Neoprene NÃO liberado (penalidade = desclassificação) 

• Macaquinhos de triathlon NÃO liberado (penalidade = desclassificação) 

• Permitido somente: sunga, maiô, bikini e bermuda FINA, calça comprida FINA e 

maiô FINA 

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

tempo, a classificação geral e por faixa etária 

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

desejarem 

• Caiaque exclusivo de apoio individual, caso o participante deseje pode contratar 

diretamente com a organização o serviço por $ 150 que inclui: fotos aquáticas, o 

equipamento e o serviço de apoio durante toda a prova. 

• Restaurante perto do local de prova 

• Fácil acesso a água 

• Espaço para tenda de assessorias 

• Não permitido o uso de boias individuais de segurança e apoio (penalidade = 

desclassificação) 

• Guarda volumes 

• Atletas PPNE que precisam de ajuda para entrar ou sair da água, bem como 

ultrapassar a linha da arrebentação, terão um apoio adicional de um staff para esse 

auxílio e prioridade na entrada da água 



• Transmissão ao vivo de trechos da prova durante o evento 

pelo Instagram/correr_e_nadar quando houver disponibilidade de sinal, fique 

conectado e compartilhe essa transmissão 

• Mais informações no facebook/correrenadar 

• Se você ainda não participa do grupo no facebook, Ultra Pr 45k Ilha do Mel, por favor 

solicite a sua inclusão, CLIQUE AQUI 

• Quick massage após prova ao custo de R$ 15, oferecimento Estética Casagrande 

• BOIA DE SINALIZAÇÃO E TREINOS, clique aqui 

 

 

OBS.: 

• As inscrições de grupos deve ser feitas on line no site e enviadas 

pelo email correrenadar@correrenadar.com.br com a listagem de todos os membros 

do grupo 

• A camisa pode ser adquirida no dia do evento por $40,00 caso haja disponibilidade 

Obs.: Uma vez confirmada a inscrição e pagamento recebido em hipótese alguma o valor 

será devolvido ou transferido para outra etapa caso o atleta não possa comparecer no dia 

do evento 

ONDE CONCENTRAR: 

• Na areia da praia na frente do posto de salva vidas 

• Coordenadas:  27°01’56.9″S 48°34’55.4″W      -27.032477, -48.582054 

• Clique aqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/
https://www.facebook.com/correr.nadar/
https://www.facebook.com/groups/491449037671864/
https://www.facebook.com/groups/491449037671864/
http://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=109&Itemid=47
mailto:correrenadar@correrenadar.com.br
https://www.google.com.br/maps/place/27%C2%B001'56.9%22S+48%C2%B034'55.4%22W/@-27.032477,-48.5826012,236m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x94d8b0cddfdcb8b7:0x14fbcd5c301e45bb!2sPraia+do+Estaleirinho!3b1!8m2!3d-27.0491049!4d-48.5878463!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-27.0324767!4d-48.5820539


PRODUTOS EM PARCERIA: 

 

• Kanaha – para compras na loja em Curitiba falar com Peter e no 

site www.kanaha.com.br e ganhe um desconto de até 15% à vista 

• Hammerhead – para compras com desconto de até 30% ligue ou mensagem 

whatsapp no cel 41-99802-7775 com o código do cupom: CORRERENADARHH2019 

• Swim Channel – para inscrições on line acesse www.swimchannel.net, e na compra de 

produtos com o código “correrenadar” o atleta não paga o frete 

• Ilunga – para compra das boias de sinalização acesse www.ilunga.com.br com o 

código do cupom #correrenadar e ganhe um desconto adicional 

APOIO: 

   

http://www.kanaha.com.br/
http://www.swimchannel.net/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.swimchannel.net/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.kanaha.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/


  

 

http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/

