
 
 

• 5ª Corrida Noturna na Ilha do Mel – 25/04/2020 

• Acontece em um percurso por trilha e areia da praia em um trajeto em forma de 

circuito de 5km, sentido horário 

• As regras da prova constam nesse regulamento, sendo de conhecimento e 

aprovadas pelo corredor ao inscrever-se no evento em nosso site ou site de terceiros 

• Somente o pagamento garante a inscrição do atleta. O valor de toda inscrição é 

individual e depois de confirmada não será devolvido em nenhuma hipótese, nem 

transferido para outra etapa 

• Não haverá inscrição no dia da prova 

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

limite técnico da prova 

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

EVENTO, incluir ou alterar este REGULAMENTO, total ou parcialmente 

 

ONDE CONCENTRAR 

•  

• Pousada Pôr do Sol 

• Local da premiação e jantar de confraternização (por adesão) na praia de Nova 

Brasília 

• Tel. 41-3426-8009 ou 99614-4109 ou 99900-1030  

• Coordenadas:   25°32’08.0″S 48°18’39.5″W         -25.535562, -48.310972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCURSO 

• 5km – Uma volta de 5km  

 

PROGRAMAÇÃO 

• 18:00: Concentração e entrega de kit na Pousada Pôr do Sol 

• 19:15: Chamada para a Largada 

• 19:30: Largada  

• 20:30: Premiação – anteciparemos dentro do possível 

• 20:35: Jantar de confraternização (por adesão) e entrega dos troféus do ranking 

• 21:30 às 22:00: Sai os barcos (voadeiras) por adesão para o continente para quem 

vai no ”bate e volta”. 

• O barco deve ser contratado diretamente pelo atleta com antecedência junto a 

Pousada Pôr do Sol e o valor não está incluso na inscrição 

 

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 

 

 



BENEFÍCIO AO ATLETA 

• Camisa Summit exclusiva  

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

• Número de peito e alfinetes de segurança 

• Chegada com hidratação e fruta 

• Kit primeiros socorros 

• Ponto de foto ao longo do trajeto 

• Estacionamento conveniado em Pontal do Sul 

• Facilidade de hospedagem em pousadas parceiras 

• Guarda volumes 

 

PREMIAÇÃO 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL: Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros 

colocados no masculino/feminino 

• CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA: Serão premiados com troféus os 5 (cinco) 

primeiros colocados masc e fem 

• Medalha para todos os atletas que completarem a prova 

1. Quem receber troféu no geral não recebe por categoria 

2. Faixa Etária: 13-15 / 16-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 

55-59 / 60-69 / 70+ 

 

PRÊMIO FINAL DO RANKING 

• TROFÉU para o 1º ao 5º colocado no Geral masculino e feminino 

• TROFÉU para o 1º colocado por categoria masculino e feminino 

•  TROFÉU para a 1ª e 2ª EQUIPE colocada no ranking do circuito 

Obs.: verifique as regras do ranking na seção Ranking Summit Corrida no site 

 

VENCEDORES DO CIRCUITO SUMMIT 2020 

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 do circuito em 

2021. (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). 

 

ONDE FICAR: 

 

NA ILHA DO MEL: 

 

• Pousada Pôr do Sol 

• Local da premiação, almoço e jantar de confraternização na praia de Nova Brasília 

• Tel. 41-3426-8009 ou 99614-4109 ou 99900-

1030 ilhapordosol@gmail.com   ww.pousadapordosol.com.br 

• Coordenadas:   25°32’08.0″S 48°18’39.5″W         -25.535562, -48.310972 

• Clique aqui 

 

• Pousada La Barca 

• Próximo do local de chegada do na praia da Fortaleza 

• Tel. 41-98429-9894 com Evelin 

• Coordenadas: 25°32’02.7″S 48°18’36.4″W         -25.534070, -48.310098 

mailto:ilhapordosol@gmail.com
http://www.pousadapordosol.com.br/
https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+P%C3%B4r+do+Sol+-+Bar+e+Restaurante/@-25.535886,-48.311147,275m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94dbbbf24599c789:0x43f33e9e5ba15fcc!2sPousada+P%C3%B4r+do+Sol+-+Bar+e+Restaurante!8m2!3d-25.5356332!4d-48.3108145!3m4!1s0x94dbbbf24599c789:0x43f33e9e5ba15fcc!8m2!3d-25.5356332!4d-48.3108145


• Pousada Daconchego 

• Na praia de Nova Brasília 

• Tel. 41 99996-3462 ou 3426-8030 ou 3528-1255 com Marilena 

• http://www.pousadadaconchego.com.br/ 

• Coordenadas:  25°32’09.2″S 48°18’37.7″W    -25.535895, -48.310461 

 

NO CONTINENTE EM PONTAL DO SUL: 

 

• Pousada Assunta 

• Contato: Assunta Souza Cel/WhatsApp: 41- 99808-9604 Opção de hospedagem 

econômica no continente perto do terminal de embarque 

• Coordenadas: 25°34’06.5″S 48°21’25.4″W      -25.568464, -48.357049 


