
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

• 1ª Maratona Aquática Curves 14K – 05/04/2020 

• Percurso em águas calmas no Vale do Gigante em Antonina 

• Não haverá inscrição no dia da prova 

• 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 

• 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 

• 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 

• Somente o pagamento garante a inscrição do atleta 

• 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 

• 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. 

• Clique aqui para saber um pouco mais sobre o vale do gigante 

• Clique aqui para ver o vídeo de lançamento do evento de corrida nessa região 

• Clique aqui para ver o vídeo da corrida do Gigante em 2019 realizado também 

nesse local 

http://www.valedogigantepr.com.br/agendamentos-e-mapa.php
https://youtu.be/hobrhRHzAko
https://youtu.be/5FOYsKX5JSc


• Resultados, clique aqui 

• Ranking, clique aqui 

• Lista de inscritos, clique aqui 

• Vídeo das etapas: 

• Penha, clique aqui 

• Porto Belo, clique aqui 

• Piçarras, clique aqui 

• Estaleiro, clique aqui 

• Estaleiro, clique aqui 

• Barra Velha, clique aqui 

• Barra Velha, clique aqui 

• Ilha das Cabras, clique aqui 

• Capivari, clique aqui 

• Alagados, clique aqui 

• Curves, clique aqui 

• Desafio Pôr do sol Ilha do Mel, clique aqui 

• Ultra Ilha do Mel 2019, clique aqui 

• Quebra Gelo, clique aqui 

• Quebra Gelo, clique aqui 

• Ilha das Peças, clique aqui 

TEMPERATURA DA ÁGUA (histórico de eventos passados): 

• em 2020 = xx°C 

PERCURSO: 

• 14K 

 

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
https://youtu.be/WqCFB6Z_bQ8
https://youtu.be/0ZMRyA2MIuE
https://youtu.be/U9jHTD88fWo
https://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=97&Itemid=47
https://youtu.be/GX2QtGf0CDQ
https://youtu.be/GX2QtGf0CDQ
https://youtu.be/x1ERl_oN0J4
https://youtu.be/E6IgWh0JS4k
https://youtu.be/uTW28b6JOK4
https://youtu.be/9OizIDUPhI4
https://youtu.be/iBq19AsEacQ
https://youtu.be/Z1uAmUn4NGY
https://youtu.be/NuTTTEBUZWs
https://youtu.be/9bZ547N2BSU
https://youtu.be/gZ8-qR_QVa0
https://youtu.be/yKDgrEK5UoA


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

amarelo, antes de atravessar e finalizar a prova no portal inflável na água. 

• IMPORTANTE: A BOIA DE CHEGADA DEVE SER CONTORNADA 

POR FORA 

• ATENÇÃO: Todas as boias de retorno (mudança de trajeto) são obrigatórias 

por fora, as boias de orientação ao longo do caminho não são obrigatórias 

• Obs.: a falta em cumprir o trajeto e contorno de boias é penalidade grave no 

circuito, o atleta é eliminado da prova sem direito a medalha, troféu e pontuação 

na etapa. O atleta penalizado pode ou não ser comunicado no momento pelos 

fiscais (caiaqueiros, jet-ski ou 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. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

• 07h00min: Concentração e entrega na Chácara Colônia Cacatu 

• 07h50min: Embarque no ônibus rumo ao local de largada 

• 08h00min: Saída do ônibus 

• 08h20min: Largada 

• 11h30min: Premiação (anteciparemos a entrega dentro do possível) 

• 12h00min: Início do almoço de confraternização por adesão  

PREMIAÇÃO: 

.......                      

• Troféu para os 5 primeiros no geral masculino e feminino  

• Troféu para os 5 primeiros por categoria masculino e feminino  

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

• Troféu Summit para a maior equipe participante 

• 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. 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 

3. 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 

BENEFÍCIO: 

  

• Camisa Summit exclusiva (exceto lote promocional), inscrições na semana da 

prova sujeito a disponibilidade de camisa e tamanho 

• Touca Summit 

• Fruta e hidratação após prova 

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

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

• Boias infláveis de marcação de trajeto 

• Staff de apoio na saída da água 

• Ambulância 

• Kit primeiros socorros 

• Neoprene liberado 

• Macaquinhos de triathlon NÃO liberado (penalidade = desclassificação) 

• Permitido: sunga, maiô, biquíni e bermuda FINA, calça comprida FINA e 

maiô FINA 

• 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 

• Caiaque 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 

• Restaurante no local de prova 

• Fácil acesso a água 

• Espaço para tenda de assessorias 

• Pousada no local de prova 



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

desclassificação) 

• Guarda volumes 

• 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 

• Mais informações no facebook/correrenadar 

• Se você ainda não participa do grupo no facebook, Ultra Pr 45k Ilha do Mel, 

por favor solicite a sua inclusão, CLIQUE AQUI 

• Quick massage após prova ao custo de R$ 15, oferecimento Estética Casagrande 

• BOIA DE SINALIZAÇÃO E TREINOS, clique aqui 

 

• A inscrição inclui o transporte de ônibus até a largada 

• As inscrições de grupos deve ser feitas on line no site e enviadas 

pelo email correrenadar@correrenadar.com.br com a listagem de todos os 

membros do grupo 

• A camisa pode ser adquirida no dia do evento por $40,00 caso haja 

disponibilidade 

 

ONDE FICAR E CONCENTRAR: 

Chácara e Pousada Colônia Cacatu 

• Com restaurante e café da manhã servido para atender os atletas por adesão 

• 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 

• (Será o local de largada do 80K de Guaraqueçaba em 2020) 

• Clique aqui 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/
https://www.facebook.com/correr.nadar/
https://www.facebook.com/groups/491449037671864/
https://www.facebook.com/groups/491449037671864/
http://www.correrenadar.com.br/index.php?option=com_video&cat=109&Itemid=47
mailto:correrenadar@correrenadar.com.br
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


TURISMO DE AVENTURA com a Icatu rafting 

• O local de prova é apropriado e conhecido por suas corredeiras (rafting e boia 

cross). 

• Venha descer o rio em botes infláveis com guia e suporte especializado em um 

passeio inesquecível que dura cerca de 1,5hs 

• Capacete e colete salva vidas incluso 

• Guia instrutor incluso no barco 

• Transporte de carro incluso para o retorno ao ponto de origem 

• Clique aqui e descubra mais 

• Para reservas falar com Valdir 41-98483-7943 ou Rosane 41-98464-2411 ou 

Cristian 41-98462-2038 

 

 

 

 

 

 

APOIO: 

https://www.facebook.com/raftingantonina/


 

 

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/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Ch%C3%A1cara-Col%C3%B4nia-Cacatu-283348205872635/
http://www.swimchannel.net/
http://www.kanaha.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/
http://www.hammerhead.com.br/

