
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 

1. Qual a data, local e o nome completo do evento? 

06/ABR IV ULTRA Sand & Sun 70K 50K 30K 12K 5K 

Data: 6/Abr/2019  

Local: Matinhos / Pr 

 

2. Quais as modalidades de inscrição haverão no evento? 

 

70K-50K-30K-10K-5K  INDIVIDUAL 

 

3. As inscrições terão lotes diferentes? Se houver, quais as datas das trocas de lotes? 

1º. Lote até dia 15/Mar com camisa $ 95,00 (12K 5K) 

1º. Lote até dia 15/Mar com camisa $ 120,00 (30K) 

1º. Lote até dia 15/Mar com camisa $ 240,00 (50K) 

1º. Lote até dia 15/Mar com camisa $ 260,00 (70K) 

2º. Lote até dia 29/Mar com camisa $ 110,00 (12K 5K) 

2º. Lote até dia 29/Mar com camisa $ 140,00 (30K) 

2º. Lote até dia 29/Mar com camisa $ 260,00 (50K) 

2º. Lote até dia 29/Mar com camisa $ 280,00 (70K) 

As inscrições encerram dia 29 mar 

5. Será disponibilizado inscrições com preço diferenciado para maiores de 60 anos e assessorias 

esportivas? Se houver, quais serão os preços aplicados para essas inscrições? 

 

Sim, 50% no valor do 2º. lote 

 

6. Quais as formas de pagamento devem ser aceitas? (x) Cartão a vista e Boleto (  ) Somente Boleto 

 

7. Quantas vagas serão disponibilizadas no site da FocoRadical? Caso seja limitado por categoria, 

por favor especifique: 

 

250 VAGAS 

 

8. A taxa de comodidade será paga pelo:  

( X  ) atleta  ( ) organizador  (  ) dividida organização / atleta 

 

9. Haverá camiseta no kit? A opção dos tamanhos de camiseta (caso haja) será: 



 

SIM,  P, M, G, GG e BABYLOOK G 

 

10. Você gostaria de fazer perguntas adicionais aos atletas no ato da inscrição (limite de 3 

perguntas)? 

 

NAO 

 

11. Site do evento: 

 

www.correrenadar.com.br 

 

12. Programação do evento: 

 

A 4ª Ultramaratona Sand & Sun no litoral do Paraná, um evento único e diferenciado no calendário 

do circuito Summit. Será uma corrida pedestre, em percurso de ida e volta pela areia (dura e fofa) 

da praia, com passagem por braços de água e asfalto, com total liberdade de ritmo. Será declarado 

vencedor o atleta que percorrer a distância no menor tempo sem sofrer penalidade. É denominado 

evento auto-suficiente, no qual o atleta se responsabiliza por sua orientação de percurso que estará 

devidamente sinalizado com cal, fita zebrada e/ou tinta no asfalto e luminosos a noite quando 

possível, a alimentação e hidratação será disponibilizada em pontos de apoio 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Será admitido como participante, toda pessoa maior de 18 anos, sendo condição e requisito para o 

70km e 50km ter participado e finalizado 1 prova de 42km+ no último ano 

- Tempo de prova no 50km = 10hs, corte na ida em 4hs (as 08:30hs da manhã) e na volta em 

6hs (as 14:30hs) 

 

- Tempo de prova no 70km = 12hs, corte na ida em 4hs (as 08:30hs da manhã) e na volta em 

7hs (as 16:30hs) 

Obs.: 

- Para comprovar envie por e-mail no correrenadar@correrenadar.com.br o link válido do resultado 

da prova realizada ou o certificado de conclusão ou ainda uma declaração da organização desse 

evento 

- Se já participou do circuito SUMMIT em uma dessas distâncias não há a necessidade de 

comprovação 

MATERIAL SUGERIDO para o 70km, 50km e 30km: 

- Mochila de hidratação com capacidade mínima de 2 litros 

- Lanterna de cabeça ou similar 

- Boné 

- Protetor solar 

- Óculos de sol 

- Saquinhos de sal e açúcar 

http://www.correrenadar.com.br/
mailto:correrenadar@correrenadar.com.br


 

CONCENTRAÇÃO, LARGADA E CHEGADA: 

Em Matinhos, na areia da praia, no encontro da Av. Brasil com a Av. Beira Mar 

Coordenadas: 

25°48'26.0"S 48°31'47.8"W 

-25.807215, -48.529932 

 

13. Dados da Organização do evento (Razão Social, nome fantasia, e-mail de contato para a prova, 

telefone etc):  

 

Correr e Nadar eventos esportivos ltda 

Correr e nadar 

correrenadar@correrenadar.com.br 

edgard franca 

41 99802 7775 

  

Para deposito no Banco Santander - Ag: 4417 c/c: 13002539-1  

Em nome de Correr e Nadar Eventos Esportivos Ltda 

CNPJ 13.682.445/0001-40  

 

 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE  BANNERS NO SITE, 

MAILING E REDES SOCIAIS: 

(Caro organizador, a divulgação do evento só será feita mediante ao envio do material solicitado) 

 
Banner 1 frame formato jpg dimensões 230x211 pixels 
Flyer de divulgação do evento largura 700 pixels, altura livre 
Banner para Facebook formato jpg dimensões 850x300 pixels 
Banner para mailing formato jpg dimensões 700x200 pixels 
 
Pedimos que providencie o material de divulgação o mais rapidamente possível. 
 
Obrigado 

mailto:correrenadar@correrenadar.com.br

