
INFORMAÇÕES GERAIS: 

• 3ª Maratona Aquática da Ilha Feia 

• 12 Dez 2020 

• O evento poderá ser adiado e transferido para outra data sem aviso prévio 

caso haja uma determinação governamental mesmo de última hora em 

virtude da mudança de risco e nível de alerta (cor amarelo, laranja e 

vermelho) no município, nesse caso não haverá a devolução e transferência 

para outro evento de inscrição paga caso o atleta não possa comparecer na 

nova data 

• Não é uma prova para iniciantes, requer experiência em travessias com 

orientação de trajeto no mar sujeito as variações climáticas como vento 

contra ou a favor, sol contra, localização de boias, ondulação e correntes 

• Temos um circuito de provas com várias etapas durante o ano com um 

ranking dos melhores colocados, realizado no Pr e em Sc, no mar e em 

represas, com distâncias que variam de 600m a 45km, com provas infantis 

de 200m, em trajetos diferenciados e desafiadores que tornam as 

competições diferentes e únicas de uma etapa para outra. 

• Não haverá inscrição no dia da prova e 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. Somente a inscrição em nosso site e o pagamento garante a 

inscrição do atleta 

• 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 

• 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 

• A cronometragem é feita com uma pulseira eletrônica que é entregue ao 

atleta junto com o kit da prova, deve ser devolvida no fim da prova e 

trocada pela medalha da etapa. A perda da pulseira pelo motivo que for 

implica em restituição do valor de R$ 100 à organização no momento da 

passagem pela linha de chegada 

• 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. 

• 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. 



• 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 

• Resultados, clique aqui 

• Ranking, clique aqui 

• Lista de inscritos, clique aqui 

• Inscreva-se em nosso site, clique aqui (com depósito 

bancário/transferência) 

• Inscreva-se via Foco Radical, clique aqui (com boleto ou cartão) 

 

TEMPERATURA DA ÁGUA (histórico de eventos passados): 

• em 2020 = xx°C 

• em 2019 = 26°C (30/mar) 

 

PERCURSO: 

• 2.5Km – largada do barco pirata 

• 2Km – largada do barco pirata 

• 600m* – largada do barco pirata (*novidade) 

• Kids 200m – trajeto paralelo a costa sem uso do barco pirata 

•  

 

REGRA: 

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

amarelo, antes de atravessar obrigatoriamente o portal inflável na água. 

• A prova nessa etapa termina no portal aquático. 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/
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/1568-desafio-curves-14k


• Não é permitido ultrapassar no trecho que vai do portal aquático até o 

sensor de cronometragem, o atleta deve ir em fila atrás do nadador que se 

encontra a sua frente. 

• ATENÇÃO:  

• Todas as boias são de orientação nessa etapa exceto o cone amarelo de 

chegada que estará ao lado de um cone laranja. 

• O atleta deve passar entre o cone amarelo e o laranja na chegada e, em 

seguida cruzar obrigatoriamente o pórtico inflável na água 

• A falta em cumprir o trajeto e contorno de boias é penalidade grave no 

circuito, será avaliado pela organização, passivo de penalidade em tempo 

ou a desclassificação. 

• O atleta penalizado pode ou não ser comunicado no momento pelos fiscais 

(caiaqueiros, jet-ski, 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 

• Dica: Use a geografia do local de prova a seu favor durante a orientação no 

trajeto, analise e veja os morros, árvores, postes de luz e prédios ao longo 

da costa, mais informações serão dadas antes de cada largada 

Obs: 

• a) Os atletas do 2.5K, 2K e 600m irão de barco até o local de largada 

próximo da ilha feia 

• b) Os atletas do 200m aguardam no local de prova 

• c) A chegada acontece no quiosque da pedrinha 

• d) A largada será feita com aviso sonoro do barco pirata 

 

PROGRAMAÇÃO SÁBADO: 

• 06:00: Concentração e entrega do kit no Quiosque Pedrinha 

• encerra 06h25min para o 2.5K, 2K e 600m 

• encerra 10h00min para 200m 

• Obs.: A pulseira de cronometragem é o seu passaporte para entrar no 

ônibus e no barco (2.5K, 2K e 600m), somente atletas 

• 06:30: Saída do ônibus que levará os atletas (2.5K, 2K e 600m) ao barco 

pirata no trapiche de Piçarras 

• 07:00: Saída do barco pirata (2.5K, 2K e 600m) 

• 08:15: Largada 2.5K próximo da ilha feia 

• 08:25: Largada 2K próximo da boia cone 

• 08:35: Largada 600m próximo da boia 

• 11:00: Chamada para largada do 200m, iremos a pé até o local de largada 

• 11:15: Largada Kids 200m 

• 12h30min: Premiação (anteciparemos a entrega para o 2.5K, 2K e 600m 

dentro do possível) 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIAÇÃO: 

 

• Troféu para os 5 primeiros no geral masculino e feminino 2.5K 2K 600m 

Kids 200m 

• Troféu para os 3 primeiros por categoria masculino e feminino 2.5K 2K 

600m Kids 200m 

• Troféu de participação* (imagem do centro) para o 4° e 5° lugar por 

categoria no masculino e feminino no 2.5K, 2K e 600m 

• * Troféu de participação é entregue em etapas selecionadas do calendário 

por faixa etária para de forma adicional para premiar esses atletas, são 

troféus de edições anteriores 

• Troféu Summit (foto da direita) para a maior equipe participante 

• Troféu para os 5 primeiros por categoria PPNE masculino e feminino 

• 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. No pódio os atletas devem estar com camisa e não com o dorso nu 

3. 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 

4. 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: 

• 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 

 

Obs.: Devido a pandemia e a paralisação do circuito em março não haverá premiação do 

ranking em 2020. Os atletas serão ranqueados mas não haverá entrega de troféus, nem 

inscrições grátis. O troféu pode ser adquirido por R$ 25 (por adesão) 

BENEFÍCIO: 

 

• Camisa Summit exclusiva (vendida separadamente) 

• Obs.: os tamanhos de cada camisa nas cores acima são limitados enquanto 

durarem o estoque no dia da prova à medida que se entregue o kit. 

Inscrições na semana do evento fica sujeito a disponibilidade de camisa e 

tamanho 

• Touca Summit 

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

• Hidratação após prova 

• Devido a pandemia não haverá buffet pós prova com frutas 

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

• Boias infláveis de marcação de trajeto 

• Neoprene NÃO liberado (penalidade = desclassificação) 

• Macaquinhos de triathlon NÃO liberado (penalidade = desclassificação) 

• 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 

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/


• Caiaque e/ou SUP (stand up paddle) exclusivo de apoio individual, caso o 

participante deseje pode contratar diretamente com a organização o 

serviço por $ 150 que inclui o equipamento e o serviço de apoio (a definição 

do tipo de equipamento a ser usado pode ocorrer somente no dia do 

evento) 

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

= desclassificação) 

• Guarda volumes, devido a pandemia não haverá esse serviço 

• 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 

VALORES: 

 

OBS.: O preço da inscrição não considera o valor da camisa, que pode ser adquirida no dia 

do evento por $30,00 

 

• O valor da inscrição inclui o transporte de ônibus até o barco no 2.5K, 2K e 

600m 

• O valor da inscrição inclui o transporte de barco até o local de largada no 

2.5K, 2K e 600m 

• A camisa pode ser adquirida no dia do evento por $30,00 caso haja 

disponibilidade 

• Acompanhantes no barco: que queiram passear no barco e acompanhar a 

largada poderão embarcar e o custo da ida e volta é de R$ 45,00 por pessoa 

pago junto com a inscriçao (saída e chegada no trapiche de Piçarras) 

 

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: 

• No local de chegada 

• Na praia da Armação Quiosque Pedrinha, na Av Beira Mar com Avenida 

Curitiba 

• Os Atletas serão levados de ônibus até o Barco Pirata 

• Coordenadas: 26°46’29.7″S 48°38’13.1″W      -26.774903, -48.636979 

• Clique aqui e veja o local da prova 

 

CUIDADOS SOBRE A PANDEMIA: 

– Uso obrigatório de máscara em todas as áreas do evento, exceto enquanto nada 

– Mesmo com máscara, manter o distanciamento mínimo obrigatório 2mt. Manter a 

etiqueta respiratória: cobrir a boca com o antebraço ou usar lenço descartável ao tossir ou 

espirrar. Máscaras faciais, descartáveis ou com vida útil expirada, devem ser descartadas 

em lixeira para resíduos orgânicos, preferencialmente de banheiro. Remover a máscara 

pelos elásticos/ amarração e evitar tocar na frente da máscara (pode estar contaminada). 

Quando for se alimentar, guarde a máscara em um saco plástico com os 

elásticos/amarração para fora. 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/
https://www.google.com.br/maps/place/26%C2%B046'29.7%22S+48%C2%B038'13.1%22W/@-26.7747194,-48.6374689,322m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-26.7749027!4d-48.636979


– As mãos devem ser sempre higienizadas antes da colocação das máscaras e 

imediatamente após a retirada das mesmas ou se tocadas indevidamente. 

– Não compartilhar objetos de uso pessoal 

– O staff será orientado e treinado em relação as normas de segurança e procedimentos 

de higienização 

– Na entrega do kit os participantes serão orientados mais uma vez sobre uso das 

máscaras, distanciamento necessário e procedimentos de higienização. 

– Largadas separadas por faixa etária de 10 em 10 anos da menor idade para a maior 

visando aumentar o distanciamento e evitar aglomeração 

– Todo atleta deverá trazer álcool em gel e não compartilhar com outros no local 

– Quando o atleta cruzar a linha de chegada, entrará em um corredor de fluxo constante, 

receberá a medalha e fará a devolução do chip eletrônico, o atleta deverá recolher seus 

objetos pessoais, se vestir e buscar a sua máscara 

– Os resultados serão disponibilizados em nosso site on-line no dia seguinte ao evento 

– A premiação no pódio, será feita de 5 em 5 atletas com uso de máscara para evitar 

aglomeração 

– O coordenador de equipes de Curitiba se desejar poderá fazer a retirada da premiação 

para todos os seus atletas na semana seguinte ao evento em local específico a combinar 

– O pagamento de inscrição e taxas deve ser feito por via eletrônica. 

– Organizaremos filas com espaçamento de 2m entre as pessoas para evitar aglomerações. 

– Não cumprimentar pessoas com apertos de mão, abraços, beijos ou outro tipo de 

contato físico. 

– Qualquer pessoa com sintomas de gripe ou resfriado não deve circular nas dependências 

do evento. 

– Recomendamos que crianças e pessoas com 60 anos ou mais do grupo de risco não 

frequentem os eventos, permanecendo em isolamento. 

– Grupo de risco: faz parte dos grupos de risco ao COVID-19 pessoas com histórico de 

doenças como: hipertensão arterial, cardiopatias crônicas, diabetes, doença pulmonar 

crônica, neuromuscular, imunodeprimidos, doenças hepáticas, renais, hematológicas, 

demência, dor crônica. Para o grupo de risco, recomenda-se o isolamento social 

– Distanciamento mínimo entre as barracas ou tendas dos atletas de 2mt 

– Limpeza constante das áreas comuns no local da prova pelo staff com EPI’s apropriados 

– As pessoas que apresentarem sintomas gripais, como febre, tosse, dificuldade para 

respirar, serão orientadas a permanecer em casa e se necessário procurar assistência 

médica 

 

ACADEMIAS E EQUIPES PARCEIRAS: 

 

• Inclua sua marca aqui 

• Aproveite benefícios adicionais para o seu grupo 

• Entre em contato no whatsapp 41 – 99802 -7775 



– Entrega do kit antecipada em Curitiba 

– Entrega do kit antecipada no fim de semana do evento no local de prova 

– Entrega do kit personalizado no dia da prova 

– Escolha dos tamanhos das camisas da etapa 

– Desconto para grupos 10+ e 20+ 

– Brindes especiais de parceiros 

– Troféu por equipes 

– Inscrições via WhatsApp 

– Logo da academia ou equipe em nosso site 

– Publicação de post no Instagram 

– Atendimento especializado 

APOIO: 
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