
 

Morretes Guaraqueçaba é um evento de Ultra Maratona nos municípios de Morretes, 

Antonina e Guaraqueçaba em um trajeto de 105km, é denominado evento AUTO-

SUFICIENTE, na qual o atleta se responsabiliza por sua orientação de percurso que 

estará devidamente sinalizado (com setas, fita zebrada, com cal e tinta no asfalto quando 

possível); alimentação e hidratação durante o trajeto junto com a sua equipe de apoio ou 

nos pontos de apoio fornecidos pela organização. Haverá ainda as distâncias de 80km e 

52km, com largadas em horários e locais diferenciados conforme descrito a seguir. 

PARTICIPANTES: 

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

requisito para: 

 o 105km ter participado e finalizado 1 prova de 70km+ em 2019/2020/2021 ou 

percorrido o mínimo de 70km nas 12hs, 24hs ou 48hs na Ultra Paraná em 

dez/2019-2020 

 o 80km ter participado e finalizado 1 prova de 50km+ em 2019/2020/2021 ou 

percorrido o mínimo de 50km nas 12hs, 24hs ou 48hs na Ultra Paraná em 

dez/2019-2020 

 o 52km ter participado e finalizado 1 prova de 42km+ em 2019/2020/2021 ou 

percorrido o mínimo de 42km nas 12hs, 24hs ou 48hs na Ultra Paraná em 

dez/2019-2020 

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 participou do circuito SUMMIT em uma 

dessas distâncias em 2019-2020 não há a necessidade de comprovação 

SURVIVOR 105km, 80km e 52km: 

 Proibido todo e qualquer apoio externo 

 O atleta deve levar o material necessário para uso em todo trajeto 

 Terá o suporte personalizado e individual nos pontos de apoio com água, 

isotônico, coca-cola, café, bolacha salgada, banana, laranja e melancia 

 Terá a disposição o 'drop bag' onde poderá enviar antes da largada via carro de 

apoio da organização todo material adicional que desejar à esses pontos de apoio 

 Terá a disposição em pontos selecionados refeição quente e salgada a ser 

determinada entre: macarrão, batata assada, ovo e risoto. 

 Obrigatoriedade de lanterna LUZ BRANCA de cabeça (com pilhas adicionais) 

no 105k 

 Obrigatório uso de colete refletivo ou vestimenta com material refletivo à 

noite no 105k 
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 Os itens OBRIGATÓRIOS deverão ser apresentados na retirada do kit, na sua 

falta o atleta fica impedido de participar sendo desclassificado e não poderá 

largar. 

 A organização poderá verificar os itens obrigatórios a qualquer momento 

durante a prova 

 Todo participante survivor deverá passar em xx pontos de fiscalização móveis 

ao longo do trajeto e o staff fará um registro fotográfico com o nome e horário 

de passagem. O atleta que não parar nesse ponto de fiscalização para o devido 

registro está automaticamente eliminado da prova mesmo que cruze a linha de 

chegada. Não é obrigação do staff fazer esse registro, o atleta deve se dirigir ao 

ponto de fiscalização. 

 O local da fiscalização não será revelado ao atleta antes nem durante a prova 

 Artigos não consumidos nos pontos de apoio serão disponibilizados a outros 

atletas e caso sobre no fim do evento será descartado junto ao ponto de apoio. 

Esses artigos não retornam ao atleta 

WARRIOR 105K 80K e 52K: 

 Pode ir acompanhando o atleta ao longo da via para aumentarmos a segurança e 

auxílio com hidratação e alimentação 

 O atleta é responsável e deve levar toda sua hidratação e alimentação no carro de 

apoio 

 Somente o atleta irá usufruir da comida quente e salgada nos pontos de apoio, 

mediante a apresentação do voucher/alimentação 

 Obrigatoriedade de lanterna LUZ BRANCA de cabeça (com pilhas adicionais) 

 Obrigatório uso de colete refletivo ou vestimenta com material refletivo à noite 

 Os itens OBRIGATÓRIOS deverão ser apresentados na retirada do kit, na sua 

falta o atleta fica impedido de participar sendo desclassificado e não poderá 

largar. 

 A organização poderá verificar os itens obrigatórios a qualquer momento 

durante a prova 

 Todo participante warrior deverá passar em xx pontos de fiscalização móveis ao 

longo do trajeto e o staff fará um registro fotográfico com o nome e horário de 

passagem. O atleta que não parar nesse ponto de fiscalização para o devido 

registro está automaticamente eliminado da prova mesmo que cruze a linha de 

chegada. Não é obrigação do staff fazer esse registro, o atleta deve se dirigir ao 

ponto de fiscalização. 

 O local da fiscalização não será revelado ao atleta antes nem durante a prova 

 A organização poderá verificar os itens obrigatórios a qualquer momento 

durante a prova. 

Distâncias: 

 105K (largada em Morretes e chegada em Guaraqueçaba) 

 80K (largada na Chácara Colônia Cacatu e chegada em Guaraqueçaba) 

  52K (largada no ponto de apoio e lanchonete da Corina e chegada em 

Guaraqueçaba) 

 



OBS.: 

 o deslocamento do atleta até os locais de largada e o retorno após a prova é de 

responsabilidade de cada participante em seus carros de apoio 

 o atleta que não retirar o kit bem como não estiver presente na largada será 

considerado desistente e eliminado da prova automaticamente 

Ponto de Hidratação e Alimentação: 

 Para o 105k (80k e 52k) haverá hidratação e frutas nos km 29, 37, 54, 64, 73, 

86.5, 91 e chegada. 

 É PROIBIDO o atleta sair com o copo de água desses pontos, o lixo deve ser 

deixado nesses locais 

 No km 64, 73 e 91 haverá comida quente e salgada 

 Todo lixo produzido pelo atleta e seu apoio deve ficar no carro de apoio para 

futuro descarte em local apropriado ao longo do trajeto ou em Guaraqueçaba  

 É permitido correr com bolsas de hidratação. 

Hidratação suplementar: 

 Os atletas são livres para levar sua hidratação e alimentação suplementar durante 

a prova em seu carro de apoio, há locais para compra de gelo ao longo do trajeto. 

Fiscalização e Desclassificação: 

 Haverá fiscais ao longo do trajeto, qualquer anomalia resultará em 

desclassificação imediata do corredor, o atleta pode ou não ser notificado nesse 

momento, senão o for, será informado na chegada 

 O atleta será desclassificado que: 

1. a) pegar carona 

b) correr sem carro de apoio (warrior) 

c) ser transportado pelo carro de apoio ou outro qualquer 

d) não completar o trajeto no tempo estipulado 

e) não largar nos locais pré determinado de cada prova 

 Reclamações: 

1. a) a comunicação de qualquer irregularidade deve ser feita verbal ou por escrito 

na linha de chegada junto à organização 

b) o reclamante deve informar: o nome ou nr do peito, ou ainda o carro de apoio 

do atleta: marca, cor ou modelo 

c) uma testemunha devem ser apresentada ou apresentar foto ou filmagem da 

irregularidade 

d) a organização em reunião com os envolvidos fará a acareação entre as partes e 

o resultado revisto se confirmado tal irregularidade 

Diversos:  



 O atleta e seu apoio deve dar assistência a outro corredor sempre que houver a 

necessidade, ou quando outro atleta esteja machucado ou se sentindo mau, e 

comunicar esse fato à organização, aos batedores de moto ou carros de apoio da 

organização ao longo do caminho 

 Respeite as regras de trânsito, jamais estacione e pare o carro em curvas, ou no 

centro da estrada, ou na contramão, nem em subidas ou descidas ou em locais 

que coloquem em risco os  atletas, outros apoios e membros da organização. 

 Atos suspeitos e reclamações: 

 1) A informação de qualquer irregularidade deve ser feita verbal ou por escrito à 

organização no local de chegada em até 30 minutos após a chegada 

do reclamante 

 2) A parte envolvida pode dar o recurso à essa informação da mesma forma 

 3) O reclamante deve apresentar prova concreta: foto, filme ou ainda 

qualquer flagrante comunicado ao fraudador no ato do ocorrido 

 4) Acareação entre as partes será feita em busca do esclarecimento dos fatos 

 5) Se for confirmado o recurso o resultado oficial poderá ser alterado 

PERCURSO 

De dificuldade elevada com vários trechos de subida e descida em duas serras 

diferentes, vide altimetria abaixo 

105K = 27km asfalto + 78km estrada de chão 

80K = 2km asfalto + 78km estrada de chão 

52K = estrada de chão 

Tempo de Corte: 

 16,5hs para o 105K 80k e 52K (ou seja as 21hs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTOS DE APOIO 

 



 

 

 

 

 

 



MODALIDADES: 

1) SURVIVOR sem apoio próprio 105K, 80K e 52K 

 liberdade de ritmo e descanso 

 NÃO poderão receber apoio de carro próprio e de terceiros (salvo caso de 

emergência) 

 o apoio se necessário vem dos carros da organização e dos pontos de apoio fixos 

 LANTERNA de cabeça para os atletas 105K, 80K e do 52K que se prolonguem 

correndo até o anoitecer. Não é obrigatório largar com lanterna pois há 

iluminação pública no trecho de asfalto, porém no fim da prova se torna 

essencial para os atletas que se prolonguem a correr no escuro pois não existe 

iluminação pública na estrada 

 DROP BAGS (SACOS DE APOIO): Permitido para os 'survivors' deixar seus 

pertences adicionais (alimentação e hidratação) nos pontos de apoio, 

devidamente acondicionado em embalagem própria, em sacos plásticos 

IDENTIFICADO com o nome do atleta e o ponto a ser deixado, isso deve ser 

entregue a organização em até 30 min antes da largada no dia da prova, todo 

esse material não retorna ao atleta e será descartado. 

PACER PROIBIDO 

 Apoio adicional de qualquer natureza oriundo de outra pessoa (correndo a pé, de 

bicicleta, moto ou carro) que não dos pontos de apoio da prova NÃO é 

permitido 

 Penalidade = desclassificação 

2) WARRIOR com apoio próprio (de carro ou moto) 105K, 80K e 52K 

 um carro de apoio por atleta (Warrior), moto não permitido, a responsabilidade 

do carro de apoio é de cada atleta, o corredor deve enviar por email 

no correrenadar@correrenadar.com.br a placa do carro, o nome do motorista e o 

celular do apoio. O carro ou moto de apoio pode acompanhar o atleta durante 

toda a prova aumentando a segurança ao longo da via, deve ir para frente do 

atleta e esperá-lo em um ponto adiante para o devido auxílio com hidratação ou 

alimentação. . . a estratégia de apoio com seu carro é livre 

 liberdade de ritmo e descanso 

 podem receber apoio de seus carros de apoio, dos carros da organização e dos 

pontos de apoio fixos 

 LANTERNA de cabeça ou similar para os atletas 105K, 80K e do 52K que se 

prolonguem correndo até o anoitecer. Não é obrigatório largar com lanterna pois 

há iluminação pública no trecho de asfalto, porém no fim da prova se torna 

essencial para os atletas que se prolonguem a correr no escuro pois não existe 

iluminação pública na estrada de chão 

 o carro de apoio pode ser dividido entre atletas com o mesmo ritmo 

 qualquer carro segue nessa estrada, não precisa ser veículo traçado, jipe ou off-

road . . . . 
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PACER PROIBIDO 

 Apoio adicional de qualquer natureza oriundo de outra pessoa (correndo a pé, de 

bicicleta ou moto) NÃO é permitido 

 Penalidade = desclassificação 

PROGRAMAÇÃO: 

Entrega do kit dia 14/Mai sexta-feira 18hs: 

 Para os atletas de todas as provas 

 Na Pousada Cidreira em Morretes na Rua Cel. Romulo Jose Pereira 61, centro 

 Fica a 200m do local de largada do 105K, a entrega encerra as 20:00hs. 

Entrega do kit dia 15/Mai sábado: 

 Antes de cada largada para quem não retirar no dia 14, nesse caso chegar com 

pelo menos 1hr antes da largada 

Dia 15/Mai sábado 

04h30min: Largada 105km - não haverá espera de atletas 

06h45min: Largada 80km - não haverá espera de atletas, NOVO LOCAL, acontece 

na chácara Colônia Cacatu 

09h30min: Largada 52km - não haverá espera de atletas, acontece na Lanchonete da 

Corina, 10km antes da cidade de Tagaçaba. 

16h30min: Início da Premiação do 105k, 80k e 52k (em Guaraqueçaba) e se estende 

noite adentro à medida que os atletas cruzem a linha de chegada 

18h30min as 21h00min: Confraternização na Mercearia Rodrigues no local da 

chegada com música, refeições e bebidas (por adesão) 

21h00min: Horário limite de chegada para o 105k, 80k e 52k, ou seja 16,5hs de 

prova no 105k  

  

 

 

 

 



Local próximo da largada do 105K: 

 

BENEFÍCIO AO ATLETA 

 Listagem com indicações do caminho, rota a ser seguida e cruzamentos de 

rodovias 

 É permitido o uso de bastão de caminhada 

 Uma ambulância na chegada 105K 

 Uma ambulância na estrada de chão, móvel no km 64, com hospital de plantão 

em Guaraqueçaba 

 Uma ambulância no trajeto de asfalto 

 3 viaturas da polícia militar no trajeto de asfalto 

 1 viatura da polícia militar no trajeto de estrada de chão 

 Motociclista de apoio circulando a prova e acompanhando o último atleta da 

competição 

 Dois carros de apoio da organização ao longo do percurso 

 Posto médico no km 64 

 Kit primeiros socorros 

 É permitido o uso de mochilas de hidratação e similares 

 Pontos de apoio com alimentação e hidratação ao longo do percurso 

 Pousada Cidreira parceira na hospedagem a 200m da largada do 105K com café 

da manhã completo servido entre 3 e 4hs para atletas hospedados. Caso não seja 

hóspede deve ser solicitado e AGENDADO NA POUSADA até o dia anterior 

ligando na pousada 

 WC e chuveiro aquecido (cortesia) no ginásio de esportes em Guaraqueçaba 



 

ONDE FICAR 

LARGADA DO 105K 

 Pousada Cidreira 

 Com café da manhã servido para atender os atletas e familiares (hospedados ou 

não) 

 Localizada a 200m da largada do 105K em Morretes 

 Contato Loizety Cel 41-99921-3844 

 Coordenadas:   25°28'39.5"S 48°49'56.6"W    -25.477635, -48.832392 

Clique aqui 

https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+Cidreira+-+Morretes/@-25.4778968,-48.8326017,239m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94dc870d29f57595:0xa58d187d5ae705be!2sPousada+Cidreira+-+Morretes!8m2!3d-25.4777376!4d-48.8321263!3m4!1s0x94dc870d29f57595:0xa58d187d5ae705be!8m2!3d-25.4777376!4d-48.8321263


 

LARGADA DO 80K (NOVO LOCAL) 

 Chácara e Pousada Colônia Cacatu 
 Fica a 2.5km antes do local "antigo" de largada 

 É o "NOVO" local da largada do 80K 

 Com acesso ainda no asfalto 

 Com restaurante e café da manhã servido para atender os atletas e familaires 

(hospedados ou não) 

 Rodovia PR-340, KM 14.5 Cacatu 

 Contato Márcia Cel 41-98831-7393 

 Coordenadas:  25°19'55.4"S 48°44'55.3"W    -25.3319783,-48.7494068 

Clique aqui 

 

 Santuário e Pousada Vitória Régia (opção perto do local de largada do 80K) 

https://www.google.com/maps/place/Cacatu,+Antonina+-+PR,+83370-000/@-25.3319783,-48.7494068,358m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94dc9d321abe9a05:0xedc71db2fa318a45!8m2!3d-25.3098891!4d-48.7453655


 Com restaurante e café da manhã servido para atender os atletas e familiares 

(hospedados ou não) 

 Localizada a 13km da largada do 80K 

 Rodovia PR-340, s/n em Antonina 

 Contato Tânia Cel 41-99708-4235 

 Coordenadas:  25°14'01.6"S 48°45'04.8"W   -25.233763, -48.751325 

Clic aqui 

 

LARGADA DO 52K 

 Pousada do Ivori 

 Localizada a 10km após a largada do 52K 

 Rodovia Dep. Miguel Bufara, s/n em Tagaçaba 

 Contato Ivori Cel 41-99692-5515 ou 3414-1201 

 Coordenadas:  25°13'18.8"S 48°27'29.3"W    -25.221876, -48.458148 

Clique aqui 

EM GUARAQUEÇABA: 

 Hotel Guarakessaba 
 Localizada no local de chegada da prova do 105k, 80k e 52k, com piscina 

 Rua XV de Novembro, 16 

https://www.google.com/maps/place/Santu%C3%A1rio+Vit%C3%B3ria+R%C3%A9gia/@-25.2339616,-48.750936,289m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xef80e0353d69af7f!8m2!3d-25.2337692!4d-48.7514877
https://www.google.com/maps/place/Pousada+e+Restaurante+do+Ivori/@-25.221989,-48.4580982,164a,58y,5.15t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94db7272dbd862b5:0x3f52f7d084987604!2sPousada!8m2!3d-25.2220549!4d-48.457909!3m4!1s0x94db73686e91a881:0xb23a89fe6782e1cc!8m2!3d-25.2217725!4d-48.4580769


 Contato Eliane Cel 45-9991-6469 ou 3482-1217 

 Coordenadas:  25°17'54.0"S 48°19'49.3"W   -25.298343, -48.330373 

Clique aqui 

 Pousada Flor da Serra 

 Rua João Vida, 485 

 Contato Odyr Cel 41-98524-4928 

 Coordenadas:  25°17'36.4"S 48°19'23.6"W    -25.293455, -48.323231 

Clique aqui 

ONDE CONCENTRAR 

CONCENTRAÇÃO 105K  

 Na praça do coreto 

 25°28'34.9"S 48°50'00.5"W 

 -25.476349, -48.833480 

 Clique aqui e veja o local da prova 

CONCENTRAÇÃO 80K (NOVO LOCAL) 

 Chácara e Pousada Colônia Cacatu 

 Fica a 2.5km antes do local "antigo" de largada 

 É o "NOVO" local da largada do 80K 

 Com acesso ainda no asfalto 

 Com restaurante e café da manhã servido para atender os atletas 

 Rodovia PR-340, KM 14.5 Cacatu 

 Contato Márcia Cel 41-98831-7393 

 Coordenadas:  25°19'55.4"S 48°44'55.3"W    -25.3319783,-48.7494068 

 Clique aqui e veja o local da prova 

CONCENTRAÇÃO 52K: 

 Lanchonete da Corina 

 25°14'33.4"S 48°33'09.3"W 

 -25.242604, -48.552585 

 Clique aqui e veja o local da prova 

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 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B017'54.8%22S+48%C2%B019'48.3%22W/@-25.2985536,-48.3307166,290m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x94db0c749387a329:0x16504e967f2eb551!2sGuaraque%C3%A7aba+-+PR,+83390-000!3b1!8m2!3d-25.2445091!4d-48.3190276!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.298555!4d-48.3300891
http://www.pousadaflordaserra.com/contato.html
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B028'33.9%22S+48%C2%B050'01.3%22W/@-25.4760786,-48.8343137,289m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x94dc874454fd3777:0xeddb8beb4c5ff0c4!2sMorretes!8m2!3d-25.4827475!4d-48.8290713!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.47608!4d-48.8336857
https://www.google.com/maps/place/Cacatu,+Antonina+-+PR,+83370-000/@-25.3319783,-48.7494068,358m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94dc9d321abe9a05:0xedc71db2fa318a45!8m2!3d-25.3098891!4d-48.7453655
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B014'33.4%22S+48%C2%B033'09.3%22W/@-25.2426025,-48.5532572,322m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.242604!4d-48.552585


ONDE COMER: 

A Mercearia Rodrigues está a espera dos atletas e familiares após a linha de chegada 

para uma confraternização com refeições, lanches, porções, bebidas, cervejas especiais e 

produtos diversos a venda. Prestigiem quem nos apoia !!! 

 

APOIO: 

https://m.facebook.com/santuariovitoriaregia/


 

 

https://www.facebook.com/raftingantonina/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Ch%C3%A1cara-Col%C3%B4nia-Cacatu-283348205872635/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Ch%C3%A1cara-Col%C3%B4nia-Cacatu-283348205872635/

