Circuito Paulista de Travessias Aquáticas e
Circuito Paulista Universitário

REGULAMENTO - Prova AQUATHLON
Horário previsto – 7:30hs
I – Prova Aquathlon:
- Será disputada em corrida ( 2700 a 3000m) e 500m de natação.
II- Organização e Execução da prova:
- A realização é da responsabilidade da Gaivotas Eventos em parceria
com a Prefeitura local.
III – Regras gerais:
- permitido uso de roupa
- obrigatório uso de tênis
- O atleta deverá apresentar o seu material de prova na área de
transição em recipiente próprio ( sacola ou Caixa organizadora). A
retirada deste material só poderá ser feito pelo próprio atleta.
IV- Passíveis de desclassificação:
- Toda a irregularidade ou atitude antidesportiva cometida pelo atleta
em qualquer situação: perante a árbitros, organização, colegas...
-Não é permitido ceder a sua inscrição para outro atleta não inscrito na
prova. Caso desista de participar, não haverá reembolso por parte da
organização.
V- Cancelamento da prova:
Caso o evento seja cancelado por motivo de força maior que impeça a
realização do mesmo, não haverá nova data de realização da prova e
nem haverá possibilidade de reembolso da taxa de inscrição.
VI- Responsabilidade:
É da responsabilidade do atleta manter hidratação e levar consigo sua
própria alimentação, A organização distribuirá somente água no
percurso de corrida.
- Ao participar do evento, o atleta assume a responsabilidade por seus
dados fornecidos e aceita o REGULAMENTO da prova. Sendo ele
conhecedora do seu estado de saúde, todos deverão estar em dia com
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rigorosa avaliação médica para realização da prova desta natureza, pois
a organização não se responsabilizará pela saúde dos mesmos. O
participante, isenta de toda e qualquer responsabilidade, por si e por
seus herdeiros, os Organizadores e as Empresas envolvidas na prova,
de quaisquer responsabilidades que possam existir.
- O participante autoriza a utilização de qualquer fotografia, filme ou
outra gravação contendo imagens de sua participação em qualquer
meio de divulgação, comunicação em qualquer data e tempo.
Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito reservado aos
organizadores.
- Somente serão permitidos, no perímetro da prova, embarcações e
veículos da arbitragem ou devidamente autorizada pela organização.
VII- Prova:
corrida – 2.700 a 3000m em circuito e Natação – 500m, em forma de
circuito. Demarcados por boias. Haverá caiaques p/ acompanhar
- O término da prova de natação e corrida se dará após 20 minutos da
chegada do primeiro atleta nas modalidades.
VIII- Categorias
Aquathlon - Masculino e Feminino – categorias dividas por idade.
Cat A – até 20 anos
Cat B – até 29 anos
Cat C - 30 a 39 anos
Cat D – 40 a 49 anos
Cat E – 50+
IX - Premiação:
Todos os atletas que completarem a prova receberá uma medalha de
participação.
- O 3 primeiros de cada categoria receberão medalhas ouro prata e
bronze.
X- Valor:
Todo atleta inscrito na Aquathlon que também quiser participar de
outras prova do Circuito poderá fazê-lo como opção, prova adicional.
- Aquathlon individual – 1º lote - R$139,00 e R$39,00 cada prova
adicional.
2º lote – R$163,00 e R$39,00 cada prova adicional.
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Após essa data e no dia, R$210,00 e R$45,00 a prova adicional.
Banco Itau: Ag:0398
Cc:07985-1
CPF: 437.548.058-00
Issamo Nishioka
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