
REGULAMENTO DO AQUATHLON DE PIÇARRAS 2019 

 

1. O AQUATHLON PIÇARRAS , prova com participaçaõ de atletas amadores de ambos os sexos, 

terá sua etapa de natação e corrida realizadas na orla da praia, em Piçarras SC, com a parte da 

nataçaõ nos molhes de Piçarras com águas calmas, pista asfaltada e totalmente plana. 

O evento será realizado no dia 14 de Abril de 2019, na praia de piçarras , em Piçarras sc. 

 

O evento é realizado pela ATRIJAR Triathlon com apoio da Federaçaõ de Triathlon do Estado de 

Santa Catarina 

2. A prova terá como categorias oficiais: 

Infantil(masc./fem.): 

- 06 a 07 anos; 

- 08 a 09 anos; 

- 10 a 11 anos; 

- 12 a 13 anos; 

 

Infanto-Juvenil(masc./fem.): 

14 a 16, 

 

Adulto(masc./fem.):  

- até 19 anos 

- 20 a 29, 

- 30 a 39, 

- 40 a 49, 

- 50 + 

- PNE (Portadores de Necessidades Especiais: Categoria Única (Masc./Fem.) 

- Revezamentos (Masculino, Feminino e Misio) 

 

2.1. A prova terá como distâncias oficiais: 

 

Infantil   

- 06 a 07 anos; 100m / 1km 

- 08 a 09 anos;  100m/ 1km 

- 10 a 11 anos;   300 / 2km 

- 12 a 13 anos;  300/ 3 km 

 

Infanto-Juvenil/PNE/ Adulto: 1000m de nataçaõ e 05 Km de corrida;  

 

3. A estrutura para os participantes terá área médica, áreas de transiçaõ, áreas de hidrataçaõ, áreas de 

frutas e etc; 

4. A Organizaçaõ naõ tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá, para 

qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância no percurso e na chegada. O atendimento 

médico de emergência será efetuado na rede pública, sob a responsabilidade desta. O participante 

ou o acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema de atendimento, eximindo a 

organizaçaõ e as empresas envolvidas de qualquer responsabilidade, desde a remoçaõ /transferência 

até o atendimento médico. 

 

5. A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a orientaçaõ 

dos participantes. 

6. Haverá postos de água no percurso da corrida e após a chegada da prova. 

 

7. PROGRAMAÇÃO DO AQUATHLON PIÇARRAS 



  

Data: 14 de Abril de 2019, 

Período das Inscrições até 08/04/2019 

Entrega de Kits – das 06h30 as 07h30, 

Congresso Técnico – 07h40 (informações sobre a prova) 

 

 

Obs.: O atleta que naõ comparecer ao Congresso Técnico está automaticamente aceitando todas as 

decisões e acordos referentes ao evento, haja visto que o Congresso Técnico é o momento para 

esclarecer dúvidas e fazer qualquer tipo de questionamento. 

 

CRONOGRAMA: 

 

Domingo: 

13 de Abril de 2019 

13h-17h Retirada de kit Restaurante Tampa  

 Av. José Temistócles de Macedo, 586 - Centro, Balneário Piçarras   
 

14 de Abril de 2019 

 

06h30 Abertura da área de Transiçaõ  Pintura dos Atletas 

07h30 Fechamento da área de Transiçaõ 

07h40 Informações sobre a prova - Congresso 

08h15 Largada da Prova 

09h30 Largada kids (previsão) 

11h Premiação 

 

6. As inscrições desta prova seraõ limitadas ao máximo de: 100 atletas 

 

A Organizaçaõ poderá, com aviso prévio e a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou, 

ainda, alterar o número de inscrições no evento em funçaõ de necessidades /disponibilidades 

técnicas e estruturais. 

 

7. Locais de Inscriçaõ: 

 

Online: Site Foco Radical, 

Presencial: 

Academia Acqua Mundi. 

 

7.1 Do valor e prazo das inscrições: 

 

As inscrições Individual será R$ 80,00;  

Revezamento será R$ 100,00 

 

As inscrições estaraõ abertas até as 23h59 do dia 08 de Abril de 2019. 

 

08. A retirada de kit, será no dia 13 de abril de 2019 das 13h as 17h e dia 14 de Abril de 2019, das 

07h as  07h45, na praia 

 

09. O preenchimento de todos os campos da ficha de inscriçaõ, e a assinatura da declaraçaõ saõ 

obrigatórios, para que a inscriçaõ seja aceita como válida e, assim, reconhecida pela Organizaçaõ. 

Somente desta maneira o participante será reconhecido oficialmente na prova. 



10. Serão premiados todos os atletas com medalhas de finisher e de colocação até o 5º lugar 

 

11. As inscrições poderaõ ser feitas por terceiros, desde que este seja maior de idade e que se 

responsabilize pelos dados e participaçaõ(ões) do(s) inscrito(s) que participará(aõ) da prova. Deve 

assinar a(s) ficha(s) de inscriçaõ(ões) do(s) participante(s) colocando seu nome por extenso, número 

do documento de identidade e telefone para contato. A pessoa que está realizando a inscriçaõ 

assume toda e qualquer responsabilidade existente da participaçaõ deste inscrito, assumindo o 

compromisso de levar ao seu conhecimento o regulamento da prova. O inscrito ao participar da 

prova automaticamente dá ciência de todo regulamento. 

12. Em hipótese alguma, o participante poderá trocar o nome da inscriçaõ, depois tê-la adquirido. O 

participante naõ pode entregar a outra pessoa não cadastrada seu número por qualquer que seja o 

motivo. 

 

13. O participante, por si e por seus herdeiros, assume toda a responsabilidade pela sua participaçaõ 

na prova, devendo estar treinado, gozando de boa saúde, e estar em dia com rigorosa avaliaçaõ 

médica para a realizaçaõ da prova, visto que a Organizaçaõ naõ se responsabilizará pela saúde dos 

mesmos. O participante, independente da categoria da qual participa, 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. 

 

Ao participar deste evento, o atleta aceita totalmente o regulamento da prova. 

Quando o participante for menor de idade, o responsável que autorizou a inscriçaõ assume toda a 

responsabilidade acima descrita, principalmente se o atleta está liberado por médico, gozando de 

boa saúde e já tiver treinado para um triathlon. 

 

14. Saõ de responsabilidade dos participantes, as despesas de transporte, hospedagem e alimentação 

e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participaçaõ na prova, antes, durante 

e depois da mesma. 

 

15. O participante autoriza a utilizaçaõ de qualquer fotografia, filme ou outra gravaçaõ contendo 

imagens de sua participaçaõ na prova para finalidades legítimas. 

 

16. A cada participante será fornecido um número de peito com alfinetes que deve ser usado 

visivelmente no peito, sem rasuras ou alterações. 

 

17. Naõ será permitida a participaçaõ de nenhum atleta sem número no peito. 24. A Direçaõ Geral 

da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscriçaõ. 

 

18. Os participantes deveraõ se manter exclusivamente na pista do percurso durante a execuçaõ da 

prova. 

 

19. É proibido pular a grade para entrar na pista no momento da largada. O participante deverá 

observar o trajeto, naõ sendo permitido qualquer meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de 

vantagem. A naõ observância destas regras implicará a desclassificaçaõ do participante na prova. 

 

20. Toda a irregularidade ou atitude anti-desportiva, cometida pelo atleta, será passível de 

desclassificaçaõ. 

 

21. Eventuais recursos deveraõ ser encaminhados por escrito ao diretor Geral da prova até 30 

minutos após a divulgação do resultado. Caso contrário, seraõ anulados. 

 



22. A prova será realizada com chuva ou sol, podendo ser cancelada caso condições de catástrofe 

ponham em risco a integridade física dos participantes. 

23. Extravio de material ou prejuízo que por ventura o participante venha a sofrer durante o 

transcurso do evento não seraõ de responsabilidade dos organizadores e empresas envolvidas na 

prova. Naõ haverá reembolso, por parte da organizaçaõ, de nenhum valor correspondente a 

equipamentos e /ou acessórios utilizados pelo participante, independente de qual for o motivo. 

 

24. Os casos omissos seraõ decididos pela comissaõ organizadora que tem a decisaõ final. 

 

25. A Organizaçaõ naõ se responsabiliza por erros ou má caligrafia no preenchimento dos dados 

cadastrais. O participante ou o terceiro que fez sua inscriçaõ têm obrigaçaõ de escrever os dados 

corretos. Caso contrário, a digitaçaõ apresentará problemas de reconhecimento e cometerá erros na 

hora de cadastrar o participante. 

 

No ato da retirada do Kit, o participante tem obrigaçaõ de conferir seus dados principais, caso 

encontre erro, fazer obrigatoriamente a correçaõ com a Organizaçaõ. 

 

A conferência de dados é obrigatória, a organizaçaõ se reserva no direito de naõ fazer esta correçaõ 

após o participante ter terminado a prova e estar em posse dos resultados. Se por um caso está 

correçaõ naõ tenha sido realizada na entrega do Kit acabe por interferir na premiaçaõ, em qualquer 

que seja a colocaçaõ o participante será considerado desclassificado. 

 

No caso de algum dos dados estiver faltando no preenchimento da ficha de inscriçaõ e o 

participante naõ corrigir com a organizaçaõ, no dia da retirada do seu Kit, o atleta sairá na lista de 

divulgaçaõ dos resultados como desclassificado, e a Organizaçaõ se reserva no direito de naõ mais 

fazer a correçaõ para colocá-lo na classificaçaõ geral. 

 

26. Os resultados gerais seraõ divulgados em até uma hora após a chegada do último atleta e a 

classificaçaõ geral em até 05 dias uteis. 

27. Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a Organizaçaõ Técnica do Evento 

 

REGRAS GERAIS 

Os atletas deveraõ, obrigatoriamente: 

- Respeitar a área de transiçaõ determinada pela organizaçaõ da prova; 

- Obrigatoriamente participar da prova com o dorso coberto; 

- Para a corrida, os atletas deveraõ correr com tênis calçado e número de peito aparente. - Os atletas 

que naõ seguirem as regras acima seraõ punidos da seguinte forma: 

 

Primeira incidência: será adicionado 2 minutos no tempo Segunda incidência 

- o atleta será desclassificado. 

 

 

ATRIJAR Triathlon 

R. Gustavo Hagedorn, 636 - Nova Brasília, Jaraguá do Sul - SC, 89254-700  

CNPJ: 12.005.541/0001-91  
e-mail: atrijar@gmai.com  

mailto:atrijar@gmai.com

