
 

 

Circuito Paulista de Travessias Aquáticas e 

Circuito Paulista Universitário 
  

 

Margareth e Ruth Eventos Esportivos Ltda.–ME / CNPJ: 07.093.485/0001-54 - Inscrição Estadual Isenta 
Rua Loefgreen, 929 – Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP 04040-030 

Email: contato@gaivotaseventos.com.br 

Fone-Fax: (0xx11) 5575.4958 ou (0xx11) 5081.6834 

 

 

                    2ª etapa – 16 de Maio -  Ibiúna 

                   O melhor lago de água mineral do Estado.  
                        

 

 Para Chegar Lá: Segue pela rodovia Raposo Tavares até a bifurcação São Roque/Ibiúna, entrar à   
direita, passar por cima do novo viaduto e seguir p/ Ibiúna, na entrada da cidade, seguir à direita pela 

marginal até o primeiro trevo, entrar à direita...( ver o mapa no site) 
Local – Prainha do Escritório.  Bairro da Cachoeira.  
Inscrição – As inscrições deverão ser realizadas utilizando o sistema online. Primeiro passo  é necessário 

fazer um cadastro e depois realizar a inscrição. No gaivotaseventos.com.br, menu lateral de cor verde -  
clique no ítem – Inscrição. Para agilizar ser “aprovado” é necessário enviar o comprovante de depósito p/ 

inscricao@gaivotaseventos.com.br. 
Informação – contato@gaivotaseventos.com.br , tel. (11) 5575-4958, WhatsApp (11) 99289-4717. 
Início: Previsão – 1ª prova do dia Aquathlon às 7:30h : 3.000m às 8:30h: as demais provas ocorrerão conforme 

o andamento das anteriores;1000m e por último a de 500m.  

O depósito bancário deverá ser realizado em: Caixa Econômica: Ag. 1609, Cc 003/00002258-4. Chave Pix: 

CNPJ -07.093.485/0001-54. Desconto especial para quem fizer as inscrições antecipadamente. 

Valendo este desconto p/ inscrições até o dia 07 de Maio de 2021(6ª feira). Pagamento à vista. 

R$140,00 uma prova + R$40,00 por cada prova adicional. Provas estas valendo p/ o mesmo dia e p/  
um único atleta. 

Do dia 08/05, à data limite para as inscrições  on-line será impreterivelmente até às 17h do dia 12 
de Maio de 2021 (4ª feira) ou até esgotarem as vagas. Não aceitaremos cancelamento, qqr alteração 

das inscrições após a data limite.  

Os valores cobrados serão os seguintes: 
 

08/05 até 12/05 (4ª feira) Após a data limite e no dia da prova 

R$ 178,00 (uma prova) R$ 220,00 (uma prova ) 

R$ 40,00 (as provas adicionais) R$ 50,00 (as provas adicionais) 

R$ 100,00 (Inscrição da prova Universitária) R$ 220,00 ( Prova Universitária/e Equipada) 

R$ 178,00 Duathlon R$220,00 Duathlon 

Militares, devidamente identificados (RE) e na Prova Equipada;1º lote - R$25,00 e 2º lote R$30,00.        

Após esta data, será cobrado o mesmo valor dos demais. 
Regulamentos e inscrições: do Circuito (500m,1000m ( Universitário e Triatleta) , 3000m (Equipado e 
Triatleta) nos sites www.gaivotaseventos.com.br  

 
 

 
Realização: 

Gaivotas Eventos 
 

Apoio: Prefeitura da Estância Turística  de Ibiúna 

            Secretaria de Esportes 

Issamo Nishioka  

Diretor Geral de Esportes Aquáticos 

Diretor da CPTA 
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