
 
 FAST TRIATHLON EXPERIENCE  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

A Associação Desportiva Triatlética de Jaraguá do Sul – ATRIJAR, fundada em 

2010, é uma associação sem fins lucrativos, já consolidada na região. Deu seus primeiros 

passos em 2010, já organizou 4 Aquathlon, 4 Travessia, 3 Volta Ciclística e foi co-

organizadora de 4 Copa Malwee de Triathlon, etapa válida pelo Campeonato Catarinense 

de Triathlon,  realizado no Parque Malwee na cidade de Jaraguá do Sul. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Em parceria com a Academia Winz e o clube Beira Rio tem por objetivo realizar um 

evento promocional de Fast Triathlon (natação + ciclismo + corrida) a fim de aumentar o 

número de adeptos à prática do desporto tanto no clube, quanto na academia e na 

associação, bem como na região de Jaraguá do Sul, em modalidades que compreendem 

o triathlon. 

Com o objetivo de apresentar o esporte à comunidade e simpatizantes. 

Fomentar a prática do esporte na região; 

Dar maior atenção para saúde e qualidade de vida; 

Oportunizar o conhecimento das áreas oferecidas pelo clube 

Tornar o evento como referência para os associados do clube em dia de 

congraçamento e diversão. 

 

3. FORMATO 
 
 Considerando os aspectos do clube e da cidade, sem comprometer por demais o 

trânsito da cidade, pensamos no formato de Fast Triathlon, individual ou revezamento. 

Que consiste em nadar, pedalar e correr em distâncias menores, porém em  séries. 

 Os campeões, são conhecidos após a soma dos tempos de cada série, 

conquistando o primeiro lugar o atleta ou equipe que tiver o menor tempo na soma das 



séries.  

 O cronômetro iniciado na largada da natação e parado com a chegada na corrida 

(após nadar, pedalar e correr). 

 Entre as séries será feito, no mínimo, um intervalo de 15 minutos. 

 A natação será realizada na piscina.  

 

 

 

 

 

 O ciclismo e a corrida, serão  no percurso do entorno do Clube Beira Rio. 

Sendo o Ciclismo 03 voltas e a 01 volta de corrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A chegada e a transição será feita no estacionamento do Clube. 



 

 

 

4. PÚBLICO ALVO 

Esperamos atingir um público de 150 pessoas nesse primeiro evento. Podendo 

realizar a prova individual ou em Revezamento (com 3 pessoas). Aproximadamente 35 

equipes revezamento e 45 atletas individuais 

Sugestão: 

2 séries 

Natação de 250 metros  

Ciclismo 3 voltas de 2,2 km, total 6,6km 

Corrida 1 volta de 2,2km 

 



5. REGULAMENTO 

 LOCAL E HORÁRIOS 
 Rua .Rua Walter Breithaupt  N 85 - Centro, Jaraguá do Sul  CEP 89251-540 
 Data: 31/03/2019 
 HORÁRIO DA 1ª LARGADA: 08:30hs  

 INSCRIÇÕES  até 01/03/2019   INDIVIDUAL: R$ 100,00           KIDS: R$ 65,00               REVEZAMENTO: 150,00 a equipe 
 INSCRIÇÕES  até 25/03/2019   INDIVIDUAL: R$ 120,00           KIDS: R$ 80,00               REVEZAMENTO: 180,00 a equipe 
 Locais de Inscrição: www.focoradical.com.br, Academia Winz Jaraguá do Sul (Clube Beira Rio e Clube Baependi) 
 Obs.: Não haverá inscrições no  dia da prova   

 CATEGORIAS 
CATEGORIAS INDIVIDUAIS: (DISTÂNCIAS - 250m NATAÇÃO + 6 km CICLISMO + 2 km CORRIDA) (2 bateriais) 
até 19 - 20/29 - 30/39 - 40/49 - 50+ (masc e fem) 
  
CATEGORIAS KIDS: (apenas 1 bateria) 
até 9 anos  100m Natação + 2,2 km Ciclismo + 500m Corrida  
até 13 anos 200m Natação + 2,2 km Ciclismo + 1 km Corrida 
até 16 anos 200m Natação + 4,4 km Ciclismo + 2 km Corrida 
  
CATEGORIAS REVEZAMENTO: Masculino, Feminino e Misto 
 
Obs.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2019 
Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/19 terá 20, ele compete na categoria 20/29 anos. 
  

 LIMITE  TÉCNICO DE 150 ATLETAS 
 
CRONOGRAMA: 

Sábado 30/03 (véspera) 
14h – 18h entrega de kit´s Clube Beira Rio 
17h simpósio técnico 

Domingo 31/03 
07h – 08h Abertura e fechamento da transição 
08h30 – Primeira largada 1 da 1ª bateria) 
9h30  Largada  (previsão início da 2ª bateria) 
11h30 premiação 

PREMIAÇÃO 
1º ao 3º Lugar por Categoria receberão medalhas no pódio. 
Todos receberão a medalha de finisher.  
  

  REGULAMENTO 
Ø A prova será desenvolvida com largadas, as mesmas serão de acordo do número de participantes. Previsão que sejam 
feitas a cada 10 minutos. 
Ø Obrigatório o uso de touca de natação (não fornecida pela organização). 
Ø Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação. 
Ø Auxílio de qualquer espécie, este só por membro da organização. 
Ø Proibido o atleta ser acompanhado por outro atleta ou pessoas de fora da prova, exceto prova kids 
Ø O atleta deverá chegar com seu número de peito. O mesmo que extraviar seu número será desclassificado. 
Ø O número deverá estar fixado na frente, durante a parte da corrida. 
Ø Na corrida será OBRIGATÓRIO o uso de camiseta top ou macaquinho, proibido correr e pedalar com o torso nú. 
Ø A organização da prova nem os patrocinadores se responsabilizam por nenhum material extraviado ou danificado dos 
atletas. 
Ø A organização não se responsabiliza pela contagem de voltas, cada atleta deve fazer a sua. 
Ø Para as categorias revezamento a troca de atleta é feita dentro da área de transição. 
Ø O trânsito ser parcialmente fechado, portanto o atleta deve permanecer na área estipulada pela organização. 
Ø O atleta que não realizar o percurso determinado pela organização será desclassificado. 

http://www.focoradical.com.br/


 

FICHA DE INSCRIÇÃO: FAST TRIATHLON Beira Rio 

 INDIVIDUAL  :____     REVEZAMENTO:    ____     KIDS     ____               

 Obs.: p/ revezamento preencher duas fichas (especificar NADADOR/CORREDOR) 

 NOME: _____________________________________________________  DATA NASC.__________SEXO: (__)M (__)F    

 NOME: _____________________________________________________  DATA NASC.__________SEXO: (__)M (__)F    

 NOME: _____________________________________________________  DATA NASC.__________SEXO: (__)M (__)F    

 EQUIPE/ACADEMIA:______________________________________ TÉCNICO / PROFESSOR:______________________ 

 ENDEREÇO Responsável da Equipe:_________________________________________________________  

 BAIRRO:______________________CEP:__________________   CIDADE: __________________________UF:_______ 

 FONE: (___) ____________________  CEL.: (____________________________)  

 E-MAIL:___________________________________________) 

 Valor Pago: ____________ 

 TERMO DE COMPROMISSO  

Declaro que disputo este evento por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade os 
organizadores e patrocinadores. Declaro estar em boa forma física e treinado apropriadamente para a prova. 

Autorizo por meio desta, o uso da minha imagem para finalidades legítimas. Conheço e estou de pleno 
acordo com todos os itens do regulamento e acato todas as decisões da organização, comprometendo-me a 

não recorrer a nenhum órgão ou tribunal, no que diz respeito a qualquer punição a mim imputada pela 
organização.  
  

 ___________________________________ 

                   Atleta                                     

 ______________________________ 

       Responsável(se o atleta for menor) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comprovante de Inscrição      Inscrição Presencial  
 
Inscrição referente a participação no Fast Triathlon que será realizado no dia 31/03/2019. 
 
Nome do atleta:______________________________________ 
 
Data da inscrição ___/____/____ 
 


