
 

A 3ª corrida do Imigrante acontece em um percurso misto pelo centro da cidade e pela na 

área rural do município, com sobe e desce de morros em um trajeto em forma de circuito 

de 5km + 25km, sentido horário. Liberado o uso de mochilas de hidratação.  

Se você ainda não participa do grupo de Ultras no facebook, ULTRAS PR 105K 100MI 24HS, 

por favor solicite a sua inclusão, CLIC AQUI 

• As regras da prova constam no 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 

• 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 

• Ginásio de Esportes Alberto Wenski 

• Rua Jorge Alves de Barros 

• Coordenadas:  25°58’41.1″S 49°40’53.4″W   -25.978078, -49.681508 

• Clic aqui 

 

PERCURSO 

• 30km – Uma volta de 5km no centro da cidade e uma de 25km na área rural do 

município  

• 5km – Uma volta de 5km no centro da cidade (NOVO TRAJETO) 

https://www.facebook.com/groups/1603289576615369/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1603289576615369/?ref=ts&fref=ts
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B058'41.1%22S+49%C2%B040'53.4%22W/@-25.9780745,-49.6830896,726m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x94ddbda5ac339209:0x88d9fefac1683864!2sCampo+do+Ten.+-+PR,+83870-000!3b1!8m2!3d-25.9821358!4d-49.6824054!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.9780782!4d-49.681508


 

PROGRAMAÇÃO 

• 07:30: Concentração e entrega de kit. No Ginásio de Esportes Alberto 

Wenski. Coordenadas:  25°58″41.3″S 49°40″53.7″W -25.978124, -49.681571 

• 08:55: Chamada para a Largada 30km e 5km 

• 09:00: Largada 30km e 5km 

• 11:30: Premiação – anteciparemos a premiação do 5K 

 

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 exclusiva (para inscrição recebida até uma semana antes da prova, após esse 

prazo fica sujeita a disponibilidade) 

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

• Número de peito e alfinetes de segurança 

• Pontos de apoio com hidratação e frutas 

• Kit primeiros socorros 

• Ambulância 

• Ponto de foto ao longo do trajeto 

• Estacionamento no local de largada 

• Banheiro e chuveiro no local de chegada 

• Guarda volumes 

• É permitido o uso de mochilas de hidratação 

 

 

 



PREMIAÇÃO 

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

no masculino/feminino 30K e 5K 

• CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA: Serão premiados com troféus os 3 (três) primeiros 

colocados masc e fem 30K e 5K 

• 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 no site 

VENCEDORES DO CIRCUITO SUMMIT 2019 

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 2020. (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). 

 


