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AQUATHLON JOGOS AVENTURA NATUREZA 2019 

Etapa: CAIOBÁ 

 

SWIM / RUN  -   Premiação R$10.600,00* 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Caiobá é um Balneário da Cidade de Matinhos/PR e se destaca pela sua Praia Mansa que 

possui mar calmo (daí vem o nome Praia Mansa de Caiobá). 

  

Atletas de várias idades poderão participar, pois temos categorias por faixa etária em 

disputa, inclusive Revezamento. 

O Aquathlon JOGOS Aventura e Natureza de Caiobá está sendo viabilizado pelo Governo 

do Estado do Paraná / Secretaria de Esportes do Estado do Paraná juntamente com a 

Federação Paranaense de Triathlon e consiste na prova principal em: 

 

 

NADAR 1km / CORRER 5km categoria principal e revezamento.. 

Para os Estreantes as distâncias serão: NADAR 400m / CORRER 2km (aberta para 

qualquer idade) 

Kids 100m/1km (7/10 nasc 2009 à 2012 e 200m/2km (11/12 nasc 2007 à 2008) (NADAR e 

CORRER) (idade que tiver no ano 2019) 

 

 

 

CATEGORIAS em disputa:  

Obs atletas premiados na Geral saem das Categorias. 
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INDIVIDUAIS: DISTÂNCIAS: CORRER NADAR 1km / CORRER 5km. 

13/15-16/19-20/24-25/29-30/34-35/39-40/44-45/49-50/54-55/59-60+ (masculino) 

13/19 – 20/29 – 30/39 – 40/49 – 50/59 – 60+ (feminino) 

CATEGORIAS REVEZAMENTO: DISTÂNCIAS: CORRER NADAR 1km / CORRER 

5km.(Masc - Fem) 

KIDS 7/10 anos – 100m NATAÇÃO + 1km CORRIDA (Masc - Fem) 

KIDS 11/12 anos – 200m NATAÇÃO + 2km CORRIDA (Masc - Fem) 

OPEN/ESTREANTES: 400m NATAÇÃO + 2km CORRIDA (Masc - Fem) 

Obs2.: 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 20/24 anos. 

AQUATHLON PROVA DIA: 18/08 CAIOBÁ MATINHOS PR 

PREMIAÇÃO TROFÉUS + * R$10.600,00* 

* Serão premiados com R$ os 05 geral masculino e feminino (NADAR 1km / CORRER 

5km) 

 

* R$2.000,00 

* R$1.500,00 

* R$1.000,00 

* R$   500,00 

* R$   300,00 

PREMIAÇÃO R$10.600,00   

 Todos os competidores que completarem o percurso total da prova receberão 

MEDALHA. A premiação em dinheiro somente para os atletas do individual 

1km/5km será distribuída da seguinte forma: 

I – O primeiro colocado masc./fem. receberá o valor bruto de R$2.000,00 (dois mil 

reais); 

II – O segundo colocado masc./fem. receberá o valor bruto de R$1.500,00  (hum mil e 

quinhentos reais); Obs.: Para receber premiação em espécie, o 2º lugar deverá 

chegar no máximo com até 10% do tempo final do 1º colocado. Exemplo: O 

Campeão fechou com 35min - o 2º Lugar para ser premiado em espécie deverá 

chegar no máximo com o tempo de 38min50seg. 
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III - O terceiro colocado masc./fem. receberá o valor bruto de R$1.000,00  (hum mil 

reais); Obs.: Para receber premiação em espécie, o 3º lugar deverá chegar no 

máximo com até 15% do tempo final do 1º colocado. Exemplo: O Campeão fechou 

com 35min o 3º Lugar para ser premiado em espécie deverá chegar no máximo com 

o tempo de 40min25seg. 

IV - O quarto colocado masc./fem. receberá o valor bruto de R$500,00  (quinhentos 

reais); Obs.  - Obs.: Para receber premiação em espécie, o 4º lugar deverá chegar no 

máximo com até 20% do tempo final do 1º colocado. Exemplo: O Campeão fechou 

com 35min  o 4º Lugar para ser premiado em espécie deverá chegar no máximo com 

o tempo de 40min25seg. 

V - O quinto colocado masc./fem. receberá o valor bruto de R$300,00  (trezentos 

reais); Obs.  - Obs.: Para receber premiação em espécie, o 5º lugar deverá chegar no 

máximo com até 25% do tempo final do 1º colocado. Exemplo: O Campeão fechou 

com 35min o 5º Lugar para ser premiado em espécie deverá chegar no máximo com 

o tempo de 44min25seg. 

Ver tabela exemplo abaixo GERAL 1/km/5km: 

 

-------------------------------------------------------- 

Serão premiados os 03 de cada categoria NADAR 1km / CORRER 5km. 

 

Obs1.: Não haverá premiação nas categorias em R$ será somente para atletas no 

GERAL do 1º ao 5º Lugar. 

-------------------------------------- 

AQUATHLON:  REVEZAMENTO:  

1km NATAÇÃO + 5km CORRIDA 

Serão premiados com TROFÉUS os 03 Geral Revezamento masculino e feminino 

 

AQUATHLON:  ESTREANTES/OPEN:  

400m NATAÇÃO + 2km CORRIDA 

Serão premiados com TROFÉUS os 03 Geral Estreante/Open masculino e feminino 
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AQUATHLON:  KIDS 

KIDS 07/10 anos – 100m NATAÇÃO + 1km CORRIDA 

KIDS 11/12 anos – 200m NATAÇÃO + 2km CORRIDA 

Serão premiados com TROFÉUS os 03 de cada categoria kids masculino e feminino 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Até dia 10/02 (Quarta Feira) 

INDIVIDUAL R$150,00 

REVEZAMENTO R$200,00 

ESTREANTE/OPEN: R$100,00 

KIDS R$50,00 

  

 

Se houverem vagas 

Do dia 11/08 até dia 13/08 

INDIVIDUAL R$180,00 

REVEZAMENTO R$250,00 

ESTREANTE/OPEN: R$150,00 

KIDS R$70,00 

*Valores acima mais a taxa de conveniência. 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

 

Ø Inscrições somente pelo SITE:  www.fptri.com.br  

Ø Todos atletas deverão apresentar atestado médico apto para atividade física, poderá 

enviar via email – contatofptri@gmail.com 

anexo: MODELO 



                                          

Federação Paranaense de Triathlon 

Rua Desembargador Motta, 3231 – Centro – Curitiba – Paraná 

www.fptri.com.br 

Ø Atletas menores de 18 anos deverão apresentar Autorização do Pai ou Responsável 

enviar via email – contatofptri@gmail.com 

anexo: MODELO 

Ø A prova será desenvolvida com largadas, as mesmas serão de acordo do número de 

participantes.  

Ø Obrigatório o uso de touca de natação (fornecido 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. 

Ø PROIBIDO ultrapassar outro atleta no FUNIL DE CHEGADA. 

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 ou top ou macaquinho, somente para 

os homens. 

Ø A organização da prova nem os patrocinadores se responsabilizam por nenhum material 

extraviado ou danificado dos atletas. 

Ø Para as categorias revezamento o atleta que irá correr deverá ficar na área de transição 

para a troca na batida de mão, esta é a troca do revezamento. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

17/08 - Sábado 

* 1ª Entrega do KIT      16:00 às 18:30 

Simpósio Técnico: 18:00 

 * TEREMOS duas entrega de KIT sábado e domingo, conforme programação. 
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Obs.: para retirada do kit o atleta deverá portar documento e comprovante de pagamento, se 

for retirar para outro atleta apresentar AUTORIZAÇÃO e documento de identidade do atleta 

(pode ser fotocópia). 

18/08 - Domingo 

 

Concentração       -       Praia Mansa de Caiobá. 

- 07:00hs      2ª Entrega do KIT e Início pintura do número. 

- 07:50hs      Termino da entrega do KIT 

- 08:10hs       Fechamento da Área de Transição e termino pintura do número. 

- 08:20hs      Orientações da prova 

- 08:30hs      1ª Largada KIDS 7/10 anos 100m/01km 

                    2ª Largada KIDS 11/12 anos 200m/02km 

                    3ª Largada Open 400m/02km 

                    4ª Largada 1km/05km      Individual e Revezamento 

 

                           11:00hs       Premiação: Praia Mansa 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 

As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contatofptri@gmail.com.br   

041 99804 8555 

 

A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, 

alterar ou revogar este regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo 

site oficial www.fptri.com.br 

 

mailto:contatofptri@gmail.com.br

