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A PROVA

A Nit2Sports anuncia a 5ª edição da única e pioneira Ultramaratona de

Niterói / RJ, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022.

Com a mesma fórmula de sucesso da Nit2Sports aplicada no Circuito de Trail

Run e suas provas inesquecíveis (PARK TRAIL NIGHT RUN, DESAFIO TUPINAMBÁ,

OFF ROAD RUN e TRAIL RUNNING), sendo a mais antiga em sua 10ª edição no ano

de 2022, agora repete também o sucesso da Ultramaratona na Cidade de Niterói

/ RJ, realizada desde 2017.

A NIT ULTRA RUN terá sua 5ª edição com as seguintes características:

>> Modalidades:

Solo 12h (individual | masculino e feminino)

Solo 6h (individual | masculino e feminino)

Sexteto 12h (revezamento 6 atletas | masculino, feminino e misto)

>> Duração da corrida: 12 (doze) horas e 6 (seis) horas

>> Local: Orla da Praia de Piratininga – Piratininga, Niterói / RJ

>> Percurso: Asfáltico, 100% plano, 100% iluminado e com 900m de extensão



CRONOGRAMA

19.02.2022 | Sábado
 Entrega de kits – Na arena do evento

 15h às 18h – Todas as modalidades (Solo 12h, Solo 6h e Sexteto 12h)

 20h às 23h – Exclusiva para Solo 6h
 

16h30min às 18h – Ciclo de palestras
Na arena do evento – Entrada franca

 

19h – Largada da corrida para as modalidades Solo 12h e Sexteto 12h
 

20.02.2022 | Domingo
 01h – Largada da corrida para a modalidade Solo 6h

 07h – Término da corrida para todas as modalidades
 Premiação e sorteios: a partir das 07h30min

 



KIT DO ATLETA

Retirada no sábado na arena do evento, 19.02.2022

 15h às 18h (Solo 12h, Solo 6h, Sexteto 12h)

20h às 23h (Solo 6h)

O atleta que não retirar seu kit na data e horário estipulado ficará impedido de participar da

prova e perderá o direito ao kit.

No caso de revezamento somente um atleta da equipe deve retirar o kit da equipe completa.

Em hipótese alguma será feita entrega de kits do atleta fora do dia e horário estipulados.



CICLO DE PALESTRAS

19.02.2022 | Sábado | 16h30min às 18h00min
 Na arena do evento – Entrada franca

>> Professor de Educação Física formado na Universidad

Nacional de La Plata, Argentina.

>> Pós-graduado em Reabilitação pelo Exercício. Pós-

graduado em Treinamento de Alto Rendimento.

>> Atleta a 35 anos, iniciado no atletismo por 10 anos e

migrando para o triatlo, esporte que desenvolveu

profissionalmente e foi campeão de duas edições de

Ironman. Também campeão do El Cruce 100K (Argentina-

Chile).

>> Treinador de corrida e triatlo a mais 20 anos, com

alunos em vários países participando em diversas

modalidades, desde 3.000m até Ultramaratonas, desde

fast triatlo até Ultraman.

Preparação para uma Ultramaratona
Solo 6h e 12h

Ezequiel Morales

>> Atleta e técnico da equipe do Corpo de Fuzileiros
Navais da Marinha do Brasil, tetra campeã e recordista no
Sexteto 12h da Nit Ultra Run, com 195,0Km.

>> Presente nas 5 edições da Nit Ultra Run, competindo e
administrando os excelentes resultados da equipe
recordista.

>> Suboficial da Marinha do Brasil, com uma carreira de
30 anos de serviço.

>> Professor de Educação Física formado pela
Universidade Castelo Branco. 

>> Único militar da Marinha da ativa com três medalhas
(bronze) em Campeonatos das Forcas Armadas de
Atletismo.

Preparação para uma Ultramaratona
Revezamento 12h

Alexandre Martins



PERCURSO
Asfáltico, 100% plano, 100% iluminado e com 900 metros de extensão (sentido anti-horário)

Orla da Praia de Piratininga – Niterói / RJ

A arena NIT ULTRA RUN tem à disposição dos atletas e acompanhantes:

 * Banheiros

 * Guarda-volumes

 * UTI móvel com médico

 * Fisioterapia e massoterapia

 * Sonorização

 * Iluminação

 * Local para montagem de barracas de apoio

 * Estacionamento ao lado da pista de corrida
Obs.: na orla niteroiense opera o sistema Niterói Rotativo, com uma cobrança de R$ 5,00 pelo período

único de 7h às 19h, venda de tickets no local por funcionários uniformizados



PERCURSO
A arena NIT ULTRA RUN na Praia de Piratininga possibilita aos atletas e acompanhantes um

grande aproveitamento da orla presente, tendo localização privilegiada tanto pela esplendorosa

beleza natural desta praia oceânica e vista para montanhas de Niterói e Rio de Janeiro, quanto

pela excelente mobilidade ao público, com restaurantes e bares funcionando ao lado do evento,

tendo os seguintes pontos de interesses próximos:
 * 400m – Ponto final dos ônibus (39, 39A, 39B, 54, 55, 55A)

 * 500m – Prainha de Piratininga

 * 3Km – Praia de Camboinhas

 * 5Km – Shopping Itaipu Multicenter

 * 10Km – Praia de Itacoatiara

 * 11Km – Terminal das Barcas

 * 12Km – Terminal Rodoviário de Niterói

 * 13Km – Rodoviária Interestadual
 



 No percurso da NIT ULTRA RUN haverá 1 (um) posto de hidratação e alimentação durante todo o evento
 

Durante as 12h de prova:

Água mineral, Isotônico, Coca-cola, Gelo, Café e Frutas diversas
 

Jantar | das 21h30min às 22h30min:

Macarrão ao molho de frango
 

Café da manhã | das 04h00min às 5h30min:

Pão de milho, Pão de forma, Biscoito salgado, Biscoito doce, Leite desnatado, Suco, Manteiga e Requeijão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ainda teremos vários itens surpresas disponíveis durante a prova, fique ligado para não perder.

 Os itens no posto são somente para atletas inscritos no evento, pedimos a colaboração de não pegar para

acompanhantes e equipe de apoio.
 

PERCURSO



 Não será permitido o uso de pacer, somente atletas inscritos poderão acessar o interior do percurso, é proibida a

entrega de alimentos , bebidas e similares entre os participantes dentro do percurso, ou seja, um atleta não pode

apanhar itens do posto da organização ou particular e entregar ao outro enquanto ambos correm.

Solo 12h, Solo 6h e Sexteto 12h terão números de peito de cores diferentes, estes tem o chip de cronometragem

afixado na parte posterior e deve ser usado na parte da frontal durante toda a prova, se o atleta deixar de usar em

alguma volta, estas não serão computadas.

Cada equipe de revezamento receberá uma pulseira que deverá ser levada na mão ou no pulso do atleta que estiver

no percurso e ser repassada ao próximo corredor ao revezar, que deve acontecer na área específica sinalizada pela

organização.

Caso o atleta saia do percurso (banheiro | alimentação | massagem | descanso etc) este deve retornar pelo mesmo

ponto que saiu.

A prova tem liberdade de ritmo e paradas para apoio e descanso e para o revezamento tem liberdade de trocas.

PERCURSO



RECORDES

SEXTETO 12h Feminino
 141,40Km [2018]

Valverde Team

SOLO 12h Masculino
122,25Km [2020]

Alexsandro Alves

 SOLO 12h Feminino
99,75Km [2020]

Ana Luiza Matos

SEXTETO 12h Masculino
195,00Km [2020]

Marinha / Fuzileiros Navais

SEXTETO 12h Misto
177,75Km [2020]

Pegada Verde



PREMIAÇÃO



PREMIAÇÃO

Todos os atletas concluintes receberão uma medalha e um boné de FINISHER personalizados

Estes itens somente serão entregues ao próprio atleta portando o número de peito ao final da prova

 



PREMIAÇÃO

GERAL
SOLO 12h | Solo 6h

Masculino | Feminino

Troféus personalizados do 1º ao 5º lugares
Os primeiros colocados também serão contemplados com:

>> Inscrição gratuita Nit Ultra Run 2023

>> R$ 250,00 em produtos manipulados PHARMACTIVE

 



PREMIAÇÃO

CATEGORIAS
SOLO 12h | Solo 6h
Masculino | Feminino

Troféus personalizados do 1º ao 3º lugares
>> OPEN: de 18 a 29 anos

>> ADULTO: de 30 a 39 anos
>> MASTER: de 40 a 49 anos
>> SENIOR: de 50 a 59 anos

>> GRAND SENIOR: acima de 59 anos

SEXTETO 12h
Masculino | Feminino | Misto

Troféus personalizados aos atletas da 1ª a 3ª equipes



PRÓXIMAS PROVAS



PRÓXIMAS PROVAS

21 a 24 de abril de 2022



PRÓXIMAS PROVAS



PATROCÍNIO



APOIO



MUITO OBRIGADO!

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSEM:

www.nit2sports.com.br

BOA PROVA!


