
 

• A 8ª corrida do Morro do Canal acontece na área rural de Piraquara com um visual 

lindíssimo dos mananciais e da represa 

• Em um trajeto em forma de circuito em 14.85km, sentido anti-horário 

• Com 900m iniciais de “”trail”” por dentro da mata com cruzamento de pontes, com subidas e 

descidas íngremes 

• Com ponto de água no km 3.40, 4.80, 7.83, 10.86 e chegada.  

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. 

• Não haverá inscrição no dia da prova 

• 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. 

• 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 

• Sítio Dona Helena 

• Estrada da Barragem, Represa Piraquara 1, 77 – Vila Fuck, Piraquara – PR 

• Prestigie quem nos apoia, o Sitio Dona Helena vende produtos coloniais e faz almoço buffet 

no dia do evento para atender os atletas e familiares com costela fogo de chão. Reservas com 

Antonio Cel. 41-99988-2734 

• Coordenadas:   25°30’55.3″S 49°00’26.4″W   -25.515370, -49.007335 

• Clic aqui 

PERCURSO 

• 15km – Trajeto em forma de circuito em 14.85km, sentido anti-horário, com 900m iniciais de 

“”trail”” por dentro da mata com cruzamento de pontes, com subidas e descidas íngremes, 

ponto de água no km 3.40, 4.80, 7.83, 10.86 e chegada. Liberado o uso de mochilas de 

hidratação. Iremos passar 1x somente (ida) no trajeto inicial de 900m “” trail”” pela mata  

• 5km – Trajeto em ida e volta, com 900m iniciais de “”trail”” por dentro da mata com 

cruzamento de pontes, subidas e descidas íngremes, com retorno e ponto de água no km 3.4 

pois iremos passar 1x somente (ida) no trajeto inicial de 900m “” trail”” pela mata. Liberado o 

uso de mochilas de hidratação 

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%B030'55.3%22S+49%C2%B000'26.4%22W/@-25.5153686,-49.0079628,289m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.5153698!4d-49.007335


 

  

PROGRAMAÇÃO 

• 07:00: Concentração e entrega de kit, encerra as 07h45min.  

• 07:45: Chamada para a largada 15km e 5km 

• 08:00: Largada 15K 



• 08:05: Largada 5K – IMPORTANTE: a fiscalização de retorno no trajeto de 5km será feita 

através de formulário manual no ponto de hidratação 

• 10:30: Premiação 

VALORES 

• 1o. Lote SEM CAMISA para pagamento até 05/07/2019: R$ 90,00 

• 1o. Lote COM CAMISA para pagamento até 05/07/2019: R$ 100,00 

• 2o. Lote SEM CAMISA para pagamento até 14/07/2019: R$ 120,00 

COMO PAGAR: Via depósito ou transferência. 

• 1) Caixa Econômica – Ag: 3876 c/p: 1274-6 (Operação 013) Em nome de Edgard França Neto 

CPF 789.084.009-82 

• 2) Banco Santander – Ag: 3335 c/c: 13003298-0 Em nome de Correr e Nadar Eventos 

Esportivos Ltda CNPJ 13.682.445/0001-40 

• 3) Banco do Brasil – Ag: 3510-6 c/c: 27109-8 Em nome de Edgard França Neto, utilizar o CPF 

789.084.009-82 

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 

• Ponto de foto ao longo do trajeto 

• Estacionamento pago no local de largada (R$ 5/carro) 

• Restaurante e lanchonete no local de largada 

• Almoço de confraternização por adesão com preço especial para atletas e familiares (buffet 

completo colonial com costela de chão) 

• É permitido o uso de mochilas de hidratação 

PREMIAÇÃO 

• CLASSIFICAÇÃO GERAL: Serão premiados com troféus os 5 (cinco) primeiros colocados no 

masculino/feminino 15K e 5K 

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

colocados masc e fem 15K e 5K 

• Medalha para todos os atletas que completarem a prova 

1. Quem receber troféu no geral não recebe por categoria 

2. Categorias 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). 

PRESTIGIE QUEM NOS APOIA: 

 

TURISMO NA REGIÃO: 



 

 


