
Em sua 6ª. edição o Desafio Pôr do Sol na ULTRA Maratona Aquática da Ilha do Mel em um 

percurso de dificuldade elevada em função da distância e mudança de maré ao longo do 

trajeto onde irão nadar com corrente forte contrária, porém de uma beleza magnífica com 

água limpa e clara onde é possível ver o fundo de areia em vários trechos da prova e estar 

acompanhado de golfinhos principalmente entre os km 10 e 18, bem como é importante 

informar que em todo trajeto os nadadores estarão olhando a ilha ao seu lado direito 

nadando sentido horário próximo da costa na parte rasa 

• 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 

 

PROGRAMA 2020: 

• 29/Maio, sexta-feira – entrega de kit, bate papo sobre a prova e jantar de 

confraternização (por adesão) 

• 30/Maio, sábado – natação 45K 23K 13K, premiação, música e jantar de 

confraternização (por adesão) 

• 31/Maio, domingo – dia livre 

 

PRÉ-INSCRIÇÃO PARA O 45K 

• OBRIGATÓRIO: ter participado de uma prova de 20K+ no último ano (2019-2020), ou já 

ter realizado o 23K (20K) na Ilha do Mel 

• O atleta que cumpre o requisito acima terá sua pré-inscrição analisada pela 

organização. 

 

TEMPO DE CORTE: 

• No 13K o prazo de término da prova é de 7hs (largada as 8hs ou seja fim de prova as 

15hs) 

• No 23K o prazo de término da prova é de 9hs (largada as 6hs ou seja fim de prova as 

15hs) 

• No 45K o corte no km 23 (retorno) acontece com 7hs30min de prova, ou seja largada 

as 2hs00min, corte as 09:30hs da manhã 

• No 45K o corte final de prova acontece ao escurecer* (entre 17:45 e 18:15) a ser 

definido no dia anterior a prova. 

• Obs.: uma boia cônica com iluminação pisca pisca será colocada a 500mt e outra a 

250mt da linha de chegada e serve de ponto de corte no fim da prova, ou seja se o 

atleta tiver passado por elas ao escurecer* (entre 17:45 e 18:15) fica permitido o nado 

até a conclusão da prova 

• Obs.: em hipótese alguma haverá nadador na água no escuro* após o retorno. 

• Obs.: ao escurecer* (em horário* a ser definido dia 29.05.2020) o nadador e seu apoio 

serão obrigatoriamente recolhidos pelo barco da organização 

• Obs.: um staff da organização fará o devido registro desse momento com a 

hora/distância/local em que o recolhimento foi efetivado 

• Obs.: uma vez finalizado o 13k e 23k, toda estrutura de prova sai da praia do farol e 

segue para a praia de nova brasília na frente da Pousada Pôr do Sol para a chegada 

do 45K 

 

TEMPERATURA DA ÁGUA (histórico de eventos anteriores): 

• Em abr/2019 = 25.5°C 

• Em mai/2019 = 23.0°C 

• Em jun/2019 = 21.5°C 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/


OBRIGATÓRIO (45K): 

• apito para o caiaqueiro 

• anti histamínico e vinagre para o caso de águas vivas 

• manta térmica (alumínio ou similar) para um primeiro apoio em caso de 

hipotermia 

• corda de 3mt para rebocar o caiaque 

• possuir um APOIO individual maior de 18 anos com caiaque (pode ser simples, duplo 

ou triplo) 

• não é permitido apoio com pranchas de stand-up, barco, jetski 

• todo caiaqueiro no 45K precisa ter uma lanterna de cabeça ou similar com um jogo de 

pilhas adicionais 

• todo caiaque de apoio no 45K precisa estar equipado com luz branca na parte frontal 

e 2 luzes vermelhas na parte traseira (intermitente ou pisca pisca) com um jogo de 

pilhas adicionais 

• as luzes brancas e vermelhas do equipamento de apoio precisam estar FIXADAS no 

caiaque 

• o nadador do 45K ao chegar no km 23 DEVE sair da água passar pela área reservada 

para registro da organização, bem como fazer a hidratação e alimentação. 

• haverá uma tenda de apoio no km 23 com massagem e relaxamento a disposição dos 

atletas das 3 distâncias 

• OBRIGATÓRIO: no retorno do 45K nadar pela parte rasa perto da costa em virtude das 

correntes serem mais fracas (por parte rasa se entende a 2mt da costa). 

• PENALIDADE: se nadar na parte funda no canal fica automaticamente eliminado da 

competição (vide mapa do trajeto) 

• REGRA: Todos os itens obrigatórios acima serão inspecionados na entrega do kit e 

antes da largada, a sua ausência acarreta a eliminação automática da prova, não 

sendo autorizado a sua largada 

 

OBRIGATÓRIO (23K 13K): 

• apito para o caiaqueiro 

• anti histamínico e vinagre para o caso de águas vivas 

• possuir um APOIO individual maior de 18 anos com caiaque (pode ser simples, duplo 

ou triplo) 

• não é permitido apoio com pranchas de stand-up, barco, jetski 

• REGRA: Todos os itens obrigatórios acima serão inspecionados na entrega do kit e 

antes da largada, a sua ausência acarreta a eliminação automática da prova, não 

sendo autorizado a sua largada 

 

INFORMAÇÃO GERAL: 

• Não é permitido ter 1 apoio com caiaque para 2 ou + atletas 

• O apoio de caiaque é de responsabilidade de cada atleta 

• O nadador deve enviar por e-mail no correrenadar@correrenadar.com.br até dia 

20/05/2020 o nome, celular e o cpf da pessoa que fará o apoio de caiaque 

• O nadador sem apoio no momento da largada fica impedido de participar do evento, 

sendo eliminado automaticamente 

• A alimentação e hidratação do atleta e seu apoio durante a prova é de 

responsabilidade de cada participante 

• Não há devolução nem transferência para outra etapa de inscrições pagas sejam elas 

realizadas em nosso site ou em sites de terceiros 

• O valor da inscrição não inclui: estacionamento em Pontal do Sul, barco ida e volta, 

hospedagem e alimentação na ilha do mel 
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• NÃO HAVERÁ ENTREGA DE KIT NO DIA DA PROVA, outros atletas da equipe e/ou 

familiares podem retirar conforme programação do evento 

• É PRECISO ESTAR NA ILHA DIA 29, todos os atletas e apoios (não há barco de linha que 

chegue a tempo para a largada no sábado) 

• 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 

ou totalmente ou ainda cancelado (inclusive no dia do evento) visando a segurança e 

bem estar dos atletas 

• a distância da prova pode variar para mais ou para menos em função da rota seguida 

pelo nadador 

• Horário de barcos ilha/continente/ilha no www.abaline.com.br 

•      Crianças até 7 anos não pagam 

•      Valor do barco ida e volta R$ 35,00 (valor de 2019) 

• Para quem vem de SC via Guaratuba, segue o site referente aos horários da balsa 

(ferry-boat) no http://travessiadeguaratuba.com.br/horarios 

• 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 

• 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. 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 

• A cronometragem é feita com um chip eletrônico (pulseira) que é entregue ao atleta 

junto com o kit da prova e deve ser devolvido no fim da prova e trocado pela medalha 

da etapa. A perda do chip 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 corredor 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. 

 

ATESTADO MÉDICO 

• O atleta deve enviar no correrenadar@correrenadar.com.br até o dia 20/maio uma 

cópia do atestado médico específico para esse evento mencionando a distância que 

pretende participar (há um modelo no site, não é obrigatório usar esse modelo, pode 

ser o do seu médico), o original entregue na retirada do kit 

 

SISTEMÁTICA: 

• 1– ATENÇÃO / IMPORTANTE: o atleta que andar-correr ao invés de nadar, seja no 

banco de areia ou pela areia da praia será DESCLASSIFICADO (não conta aqui o trecho 

onde se anda em poucos passos enquanto se hidrata ou se alimenta), é permitido se 

apoiar no caiaque para se hidratar e se alimentar, não é permitido ser rebocado pelo 

caiaque, o nadador que andar, correr ou for rebocado será eliminado e não recebe 
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troféu, medalha e resultado no fim da prova. Haverá fiscais em barcos, caiaques e em 

terra. Não necessariamente o atleta será avisado que foi “pego” andando-correndo-

rebocado no momento da infração, porém será notificado de sua desclassificação se e 

quando chegar na linha de chegada ou antes da premiação. 

• 2- teremos o tempo de largada único e igual para todos os atletas e o tempo de 

chegada pela passagem no sensor eletrônico 

• REGRA: antes da largada: o atleta DEVE confirmar sua presença junto à organização. 

Será DESCLASSIFICADO o atleta que NÃO tiver seu nome apontado na lista de largada 

mesmo que tenha participado da prova: sem direito a reclamação, recebimento de 

medalha, troféu e resultados do evento. Não é obrigação da organização procurar por 

atletas antes da largada 

• 3- o atleta do 45K, 23K e 13K deve possuir um caiaque de apoio durante todo o 

trajeto. 

• 4- chegada no portal dentro da água para o 45K, 23K e 13K, a prova acaba dentro 

d’agua, o tempo encerra na passagem do atleta pelo sensor em terra junto as tendas 

• 5- a estratégia de prova (alimentação, descanso e hidratação) e a rota a ser seguida é 

livre para cada nadador e de responsabilidade de cada atleta, respeitando, contudo, 

as boias de sinalização obrigatórias e o retorno na parte rasa pelo 45K. 

• 6- toda alimentação e hidratação do atleta e apoio durante o trajeto deve ser levada 

pelo apoio e não será permitido acomodar nenhum pertence dos atletas nos barcos 

da organização. 

• 7- não é permitido o embarque de acompanhantes e familiares no barco que segue 

para a largada do 13K pois esse barco não retorna para a ilha 

 

Largada 45K: 

• Acontece as 2:00hs (madrugada) 

• A largada será feita da areia ao lado direito do trapiche de Nova Brasília, com o sinal 

sonoro que será dado a qualquer momento em um intervalo regressivo de 15 

segundos. 

• Todos os apoios devem estar na água antes do sinal de largada 

• Não haverá espera de atletas, o nadador que perder a largada fica eliminado 

automaticamente da competição 

• Tempo máximo para o término da prova é de aproximadamente 15h30min (ou seja às 

17h30′) a 16h15min (ou seja às 18h15′) ao escurecer de sábado 

 

Largada 23K: 

• Acontece as 6hs da manhã (assim que visualizarmos a boia) 

• A largada do 23K será feita da areia ao lado direito do trapiche de Nova Brasília 

• Não haverá espera de atletas, o nadador que perder a largada fica eliminado 

automaticamente da competição 

• Tempo máximo para o término da prova é de 9hs ou seja às 15hs, casos isolados 

serão tratados pontualmente no decorrer da prova junto à organização que estará em 

barcos de apoio acompanhando o fim do trajeto junto com os nadadores 

• No momento da largada os nadadores do 23K aguardam na areia o sinal sonoro que 

será dado a qualquer momento em um intervalo regressivo de 15 segundos. 

• Todos os apoios devem estar na água antes do sinal de largada 

• Penalidade: a falta em cumprir o percurso estipulado acarretará o acréscimo de 10 

minutos no tempo final de prova (isso será anotado imediatamente no momento da 

penalidade pelo staff da organização nos barcos ou em terra nos pontos de apoio), a 

comunicação desse fato ao atleta pode ou não ser feita nesse momento, contudo será 

feita no momento antes da premiação. 



Largada 13K: 

• Acontece as 8hs da manhã 

• A largada do 13K será feita da areia na frente da casa das ostras na Ponta Oeste 

• Os atletas do 13K e seus apoios devem embarcar as 5:35 no trapiche de Nova Brasília 

em barcos fretados da organização e irão até o local de largada 

• Não haverá espera de atletas, o nadador que perder o embarque e ou a largada fica 

eliminado automaticamente da competição 

• Tempo máximo para o término da prova é de 7hs ou seja às 15hs, casos isolados 

serão tratados pontualmente no decorrer da prova junto à organização que estará em 

barcos de apoio acompanhando o fim do trajeto junto com os nadadores 

• No momento da largada os nadadores do 13K aguardam na areia o sinal sonoro que 

será dado a qualquer momento em um intervalo regressivo de 15 segundos. 

• Todos os apoios devem estar na água antes do sinal de largada 

• Penalidade: a falta em cumprir o percurso estipulado acarretará o acréscimo de 10 

minutos no tempo final de prova (isso será anotado imediatamente no momento da 

penalidade pelo staff da organização nos barcos ou em terra nos pontos de apoio), a 

comunicação desse fato ao atleta pode ou não ser feita nesse momento, contudo será 

feita no momento antes da premiação. 

 

Característica de cada trajeto: 

• Percurso do Km 0 a Km 9 = mar abrigado, influência de marolas, mar liso, vento 

moderado, em vários trechos a profundidade é pequena sendo possível visualizar o 

fundo de areia, corrente a favor para a maioria dos atletas 

• Percurso do Km 9 a Km 15 = mar abrigado, água parada com pequena influência de 

marolas a pequenas ondulações, vento moderado para forte, em vários trechos a 

profundidade é pequena sendo possível visualizar o fundo de areia, corrente a favor 

ou contra (dependendo do horário de passagem por esse ponto) 

• Percurso do Km 15 a Km 18 = mar aberto, influência de marolas e pequenas 

ondulações, vento moderado para forte, trechos de profundidade maior, corrente a 

favor ou contra (dependendo do horário de passagem por esse ponto), 

• Percurso do Km 18 a Km 23 = mar aberto, influência de marolas e ondulações 

maiores, vento moderado para forte, trechos de profundidade maior, corrente contra 

para a maioria dos atletas 

 

Em resumo dividindo a prova em 3 partes: 

• km 0 ao 10 com a maré enchendo = corrente a favor, 

• km 10 ao 17 com a maré vazante = corrente a favor mudando para contra, 

• km 17 ao 23 com a maré enchendo = corrente contra 

 

• 1) 45K – Trajeto difícil, com maré e corrente contra na ida e na volta 

• 2) 23K – Trajeto difícil, com maré e corrente contra para a maioria dos atletas após o 

km 14 

• 3) 13K – Trajeto difícil, com maré e corrente contra para a maioria dos atletas após o 

km 6 

Obs: a distância pode variar para mais ou menos dependendo da rota de cada nadador e 

condições de maré no dia do evento, o traçado da prova é livre e de responsabilidade de 

cada atleta/apoio, respeitando as boias de sinalização obrigatórias e orientação de 

percurso. 



Boias: 

Serão as seguintes boias obrigatórias: 

• 1ª boia tipo cone amarelo obrigatório é na mudança de rota no 750mt rumo a ponta 

oeste, segue para a direita, contorna a boia por fora com o ombro do lado direito 

• 2ª boia tipo cone amarelo obrigatório no km 23 na mudança de rota segue para a 

direita, contorna a boia por fora com o ombro do lado direito para a chegada 

• Passa no portal aquático de chegada aonde termina a prova, sai em sequencia atrás 

do competidor que estiver na frente sem ultrapassar rumo ao sensor eletrônico na 

tenda de chegada 

• Para o 45K, 3ª boia tipo cone amarelo obrigatório na mudança de rota segue para a 

esquerda rumo chegada na pousada pôr do sol 

• Passa no portal aquático de chegada aonde termina a prova, sai em sequencia atrás 

do competidor que estiver na frente sem ultrapassar rumo ao sensor eletrônico na 

tenda de chegada 

 

CONCENTRAÇÃO PARA O KIT DE PROVA E JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

• sexta-feira na Pousada Pôr do Sol 

• coordenadas:  25°32’07.8″S 48°18’39.8″W   -25.535504, -48.311047 

Clique aqui 

 

CONCENTRAÇÃO DE LARGADA 

• sábado para atletas e seus apoios 

• do 45K 23K e 13K no TRAPICHE DE NOVA BRASÍLIA. 

• atletas do 13K e seus apoios seguem diretamente aos barcos fretados e permanecem 

dentro da embarcação 

• coordenadas:   25°32’32.2″S 48°18’18.2″W    -25.542268, -48.305055 

Clique aqui 

 

CONCENTRAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO E JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

• sábado na Pousada Pôr do Sol 

• coordenadas:   25°32’07.8″S 48°18’39.8″W    -25.535504, -48.311047 

Clique aqui 

 

PROGRAMAÇÃO: 

• ENTREGA DE KIT NA ILHA DO MEL 

• 6a.feira das 18:00 as 20:00 na Pousada Pôr do Sol . Seguido de jantar por adesão, 

música ambiente e bate papo sobre a prova 

o CLIQUE aqui e descubra como chegar 

 

CONCENTRAÇÃO 

• Clique aqui 

• Sábado para atletas do 45K e seus apoios a 01:00 no TRAPICHE DE NOVA BRASÍLIA. 

• Sábado para atletas do 23K 13K e seus apoios as 05:00 no TRAPICHE DE NOVA 

BRASÍLIA. 

• Obs.: Atletas do 13K e seus apoios seguem diretamente aos barcos fretados e 

permanecem dentro da embarcação 

 

LARGADA 45K 

• Sábado as 02:00 

• Os atletas e seus apoios são livres para chegar a área de concentração no horário que 

desejarem, contudo entre 1:40 e 1:55 todos devem estar prontos e os caiaques na 

https://www.google.com.br/maps/place/Ilha+do+Mel/@-25.5358528,-48.3114583,356m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796
https://www.google.com.br/maps/place/Ilha+do+Mel/@-25.5436193,-48.3094535,713m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796
https://www.google.com.br/maps/place/Ilha+do+Mel/@-25.5358528,-48.3114583,356m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796
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https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B032'32.0%22S+48%C2%B018'18.4%22W/@-25.5422221,-48.3072977,1009m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!2sIlha+do+Mel!3b1!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.5422269!4d-48.3051094


água no local determinado para o sinal sonoro de largada que acontecerá em um 

intervalo de 15 segundos regressivos a ser informado pela organização 

 

LARGADA 23K 

• Sábado as 06:00 (tão logo a boia obrigatória possa ser vista por todos na largada) 

• Os atletas e seus apoios são livres para chegar a área de concentração no horário que 

desejarem, contudo entre 5:40 e 5:55 todos devem estar prontos e os caiaques na 

água no local determinado para o sinal sonoro de largada que acontecerá em um 

intervalo de 15 segundos regressivos a ser informado pela organização 

 

LARGADA 13K – horário fixo 

• Sábado as 08:00 – os atletas e seus apoios irão de barco até a largada (viagem de 

1,5hs). 

• Todos devem estar dentro do barco no trapiche no mesmo momento da largada do 

23K, o barco sai as 5:40. 

 

PREMIAÇÃO 

• Sábado as 19:00 na Pousada Pôr do Sol, iniciando pelo 13k, 23k e 45k, seguido de 

jantar por adesão, fotos, música e confraternização. 

• Caso algum atleta deseje receber o troféu no domingo de manhã, poderá pegar junto 

a organização até as 9hs na Pousada Pôr do Sol 

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

 

TROFÉU no geral: 

• Serão premiados com troféus diferenciados os 5 (cinco) primeiros colocados no 

masc/fem 45K – 23K – 13K 

• Os troféus no geral serão iguais porém maiores que os de categoria 

 

TROFÉU por categoria: 

• Serão premiados com troféus diferenciados os 5 (cinco) primeiros colocados 

masc/fem 45K – 23K – 13K 

• Os troféus de categoria serão iguais porém maiores que os de participação 

 

TROFÉU de participação: 

• Serão premiados com troféus de participação todos os atletas que não atingirem o 

geral nem categoria masc/fem 45K – 23K – 13K 

 

TROFÉU SUMMIT Ilha do mel 

• um troféu adicional exclusivo para o 1° atleta masculino e feminino do 45K que passar 

no km 10 e 23 

• um troféu adicional exclusivo para o 1° atleta masculino e feminino do 23K que passar 

no km 10 

• precisa passar perto do staff da organização nesses pontos para fazermos o registro 

• esse troféu será entregue junto com a premiação 

• se o atleta do 45K for o mesmo a passar nos 2 pontos, recebe somente 1 troféu 

Summit 

• Mais informações sobre esse troféu na entrega do kit 

 

 



TROFÉU DESAFIO PÔR DO SOL 

• troféu adicional exclusivo sem custo para o atleta masculino e feminino que participar 

de 3 edições da prova: um 45K, um 23K e um 13K 

• esse troféu será entregue junto com a premiação na terceira participação 

 

TROFÉU CHALLENGE Ilha do Mel 

• troféu único e exclusivo visando valorizar os ganhadores de todas as edições 

• de propriedade da organização do evento para fins promocionais de divulgação da 

prova no momento da premiação e entrega do kit. 

• inclua seu nome nessa história !!! 

• todo nadador que participar de cinco edições, consecutivas ou não, receberá sem 

custo adicional uma réplica miniatura com seu nome gravado 

   

MEDALHA 

• Diferenciada e exclusiva para todos os atletas e caiaqueiros 

OBS.: 

• Quem vai ao pódio no geral não recebe troféu por categoria porém tem sua colocação 

assegurada no resultado da etapa antes dos premiados em sua faixa etária, damos 

assim a chance de mais atletas receberem troféus em cada evento 

• 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 

• FAIXA ETÁRIA: 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+ 

 

BENEFÍCIOS AO ATLETA: 

• Kit de prova composto de camisa, sacochila 

• Camisa em poliamida exclusiva do evento 

• Touca Summit (cores diferentes 45K 23K e 13K) 

• Numeral adesivo de identificação do caiaque 

• Pulseira eletrônica de cronometragem (deve ser devolvida ao final da prova) 

• Fotos da prova sem custo 

• Fotos aquáticas a confirmar, sem custo 

• Bastão luminoso no 45K 

• Preferência de embarque no barco ida e volta para a ilha com a www.abaline.com.br 

• Troféu “Challenge” grátis se tiver participado de 5 edições consecutivas ou não 

• Troféu “Pôr do Sol” grátis se tiver participado das 3 distâncias: 13k, 23k e 45k 

• Neoprene liberado 

• Roupas FINA liberado 

• Apoio de barco e jetski 

• Fruta e hidratação pós prova 

• Posto médico da ilha de sobreaviso 

• Kit de primeiros socorros na chegada 

• Ambulância de plantão em Paranaguá e Pontal do Sul 

• Socorrista bombeiro de plantão na linha de chegada 

• Socorrista bombeiro no barco de apoio 

• Café da manhã servido entre 01:00 e 04:00 para atletas hospedados na Pousada Por 

do Sol 



• Estacionamento conveniado com preço reduzido em Pontal do Sul com banheiro, 

chuveiro, garagem coberta e descoberta. Falar com Lucia no tel. 41 9174-1479 / 9966-

5340 (é o último estacionamento antes do terminal de embarque do lado direito da 

rua 

• Tenda de massagem e relaxamento no km 23 para uso de todos os atletas inscritos. 

Acompanhantes e familiares podem usar porém há um custo a ser definido mais 

perto da prova 

• 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 

 

ONDE FICAR: 

 

NA ILHA DO MEL: 

• Pousada Pôr do Sol 

• Local base do evento: entrega do kit, premiação e jantar de confraternização 

• Com café da manhã servido entre 01:00 e 04:00hs para atletas hospedados na 

pousada 

• Próximo do local de largada na praia de Nova Brasília 

• Próximo do local de chegada do 23K e 13K na praia do farol 

• Será o local de chegada do 45K na praia de Nova Brasília 

• Tel. 41-3426-8009 ou 99900-1030 com Dirlene  www.pousadapordosol.com.br 

• Coordenadas:   25°32’08.0″S 48°18’39.5″W         -25.535562, -48.310972 

• Clique aqui 

• Pousada La Barca 

• Próximo do local de retorno do 45K na praia do farol 

• Próximo do local de chegada do 23K 13K na praia do farol 

• Tel. 41-98429-9894 com Evelin 

• Coordenadas: 25°32’02.7″S 48°18’36.4″W         -25.534070, -48.310098 

• Clique aqui 

• Pousada Daconchego 

• Próximo do local de largada na praia de Nova Brasília 

• Ao lado do local de chegada do 45K na praia de Nova Brasília 

• Próximo do local de chegada do 23K e 13K na praia da farol 

• Tel. 41 99996-3462 ou 3426-8030 ou 3528-1255 com Marilena 

• http://www.pousadadaconchego.com.br/ 

• Coordenadas:  25°32’09.2″S 48°18’37.7″W    -25.535895, -48.310461 

• Clique aqui 

NO CONTINENTE EM PONTAL DO SUL: 

• Pousada Assunta 

• Próximo do estacionamento conveniado e do terminal de embarque 

• Contato: Assunta Souza Cel/WhatsApp: 41- 99808-9604  

• Coordenadas: 25°34’06.5″S 48°21’25.4″W      -25.568464, -48.357049 

• Clique aqui 

https://www.instagram.com/correr_e_nadar/
http://www.pousadapordosol.com.br/
https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+P%C3%B4r+do+Sol+-+Bar+e+Restaurante/@-25.535886,-48.311147,275m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94dbbbf24599c789:0x43f33e9e5ba15fcc!2sPousada+P%C3%B4r+do+Sol+-+Bar+e+Restaurante!8m2!3d-25.5356332!4d-48.3108145!3m4!1s0x94dbbbf24599c789:0x43f33e9e5ba15fcc!8m2!3d-25.5356332!4d-48.3108145
https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+La+Barca/@-25.5342772,-48.3107271,290m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!2sIlha+do+Mel!3b1!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796!3m4!1s0x94dbbbf28f06a999:0xf8eb83118a2806c7!8m2!3d-25.5340308!4d-48.3098191
https://www.google.com.br/maps/place/Daconchego/@-25.5358936,-48.3110891,289m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x94dbbc8b7a86c497:0xf126aff589ba0796!2sIlha+do+Mel!3b1!8m2!3d-25.5161867!4d-48.3339796!3m4!1s0x94dbbbf26aae7ed3:0x7bb3efd1a2f3a14a!8m2!3d-25.535817!4d-48.3102771
https://www.google.com.br/maps/search/pousada+assunta+pontal+do+sul/@-25.5685564,-48.3573997,283m/data=!3m1!1e3

