
 
 

 

BAHIA SWIM RUN (Península de Maraú) 

 

REGULAMENTO 

A PROVA 

A Península de Maraú será o palco da competição de endurance “Bahia Swim Run” (Etapa 

Península de Maraú). A modalidade surgiu com o nome de Otillo Swim Run no Arquipélago de 

Stockholm, Suécia, e estreou no Brasil em Búzios-RJ, em março de 2019. Na Península de Maraú 

a prova oferece como opção dois percursos (10 km e 19 km), com previsão de largada para as 

09:00h e 09:20h no dia 7 de março de 2020. 

A modalidade tem características bem interessantes, praticada em percursos que apresentam 

seguimentos alternados em diferentes meios (terrestre e aquático) e a obrigatoriedade de que 

cada participante chegue com todos os itens que largou. Na Península de Maraú haverá 

interação harmoniosa com o meio, uma vez que a organização criará zonas de descarte após 

cada uma das áreas de hidratação e promoverá a coleta do que for descartado, com destinação 

fora da Península.   

PERCURSO 10K  

CATEGORIAS: SOLO MASCULINO E FEMININO e DUPLAS MASCULINAS FEMININAS E MISTAS: 

A Natação tem cinco (5) trechos, total de 2200 m, totalizando 22 % do percurso. A Corrida tem 

seis (6) trechos, perfazendo um total de 7.800 m, 78% do percurso.  

 

Orientação do percurso 10 km: Saída dos Três Coqueiros, primeira natação na Praia de Ponta do 

Mutá, nova saída na praia e entrada em servidão ao lado de Totem, próxima à Pousada Maré 

Alta, passagem pela Vila (ponto dos táxis), entrada para segunda natação cerca de 300m após 

saída do atracadouro, natação até Praia em frente a servidão ao lado da Pousada Barrabela, 

segue na estrada, vai a direita em direção ao Bar da Rô, entra a esquerda e desce escadaria no 

deck do Bar, nada 150 metros a direita, sai e contorna correndo faixa de areia da barra do Rio 

Carapitangui, fazendo o mesmo percurso de volta. Chegada em Ponta do Mutá. 



 
 
PERCURSO 19 km (SOLO MASCULINO E FEMININO, DUPLAS MASCULINAS, FEMININAS E 

MISTAS): 

A Natação tem sete (7) trechos, total de 4.100 m. Isso representa 21 % do total. A corrida tem 

10 trechos com total de 15.000 m. Isso representa 79% da distância total. 

 

Orientação do percurso 19 K: Saída de Três Coqueiros, primeira natação na Praia de Ponta do 

Mutá, nova saída na praia e entrada em servidão ao lado de Totem, próxima à Pousada Maré 

Alta, passagem pela Vila (ponto dos táxis), entrada para segunda natação cerca de 300m após 

saída do atracadouro, natação até Praia em frente a servidão ao lado da Pousada Barrabela, vai 

a direita em direção à Barra do Rio Carapitangui, nada a esquerda até a margem oposta. Sai da 

água, atravessa o areal até a estrada que dá acesso a estrada de Campinho, chegando em 

Campinho vai em direção ao Porto e mergulha de cima da plataforma para o retorno, mesmos 

trechos de volta. Chegada na Ponta do Mutá. 

A Etapa de natação acontece em água do mar e rio, enquanto a corrida terá terrenos variados, 

como areia, barro, grama e pedras. O percurso estará devidamente sinalizado com fitas, placas, 

pinturas, windflags (saídas de água), bandeiras, bóias e staffs para orientação. 

POSTOS DE HIDRATAÇÃO: 

A organização fornecerá hidratação nos seguintes pontos: 

Posto 1: Passagem em frente à Pousada Maré Alta, com água (disponível para atletas de 10 

km/19 km, ida e volta);  

Posto 2: Saída na Praia ao lado da Pousada Barrabela, com água (atletas de 10 km/ 19km, ida e 

volta); 

Ponto 3: Em frente ao Bar da Rô, retorno da corrida dos 10 km (Só atletas de 10 km, na volta); 

Posto 4: Entroncamento da estrada de Campinho, com água (Só atletas de 19 km, ida e volta); 

Posto 5: Servidão após natação com início no Porto de Campinho, junto à casa de D. Adélia, com 

água, isotônicos e energéticos (Só atletas de 19 km, ponto de retorno) 

OBS: Será disponibilizada uma área de até 100 metros após cada Ponto de Hidratação para 

descarte de copinhos plásticos. O DESCARTE FORA DESTAS ÁREAS IMPLICARÁ EM 

DESCLASSIFICAÇÃO. Todo o lixo proveniente do descarte dos copinhos será retirado da 

Península pela empresa TRR. 

PROVA VERDE 



 
 
Todo o resíduo da hidratação será coletado por uma empresa especializada, a TRR-Tratamento 

de resíduos. Por isso é importante descartar corretamente. 

 

 

 

Além disso, haverá uma atividade de limpeza das praias no dia 06/03 pela manhã, entre 08 e 

12 horas, aberta a atletas e staffs do evento. 

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CADA ATLETA: 

Todos os atletas deverão competir com chip fornecido pela organização no kit do evento. Só 

com o chip será possível o registro do tempo de prova e das passagens em pontos do percurso. 

O chip deverá obrigatoriamente ser devolvido ao final do evento, sob pena de cobrança de taxa 

a ser divulgada no Briefing. 

Além disso, é obrigatório o uso dos seguintes materiais, do início ao fim da prova: 

1-Touca fornecida pela organização; 

2-Camiseta de lycra, com número, fornecida pela organização; 

3-Palmar; 

4-Apito; 

5-Pool Buoy (bóia); 

6. Tênis; 

OBS: Todos os atletas deverão providenciar e competir com o seu próprio equipamento. Cruzar 

a linha de chegada sem o material obrigatório ou incompleto, nas categorias solo ou dupla, 

implicará na desclassificação. O controle do equipamento será realizado com CHECK INs PRÉ e 

PÓS-LARGADA, quando cada atleta (SOLO e DUPLA) deverá apresentar ao staff de largada e de 

chegada seu material individual obrigatório para conferência 

Nota: A organização se coloca no direito de alugar equipamentos, se for conveniente, sendo 

vedada esta possibilidade ser disponibilizada no evento por terceiros. 

. 

EQUIPAMENTOS NÃO PERMITIDOS 



 
 
- Flutuador maior que 100 cm x 60 cm; 

- Roupas de borracha com tinta não natural de fábrica podendo causar dano ambiental. Caso 

identificado, os atletas (solo) ou dupla serão desclassificados. 

- Roupas de borracha se a temperatura ambiente estiver superior a 22 graus. 

DO PERCURSO: 

-Todos os atletas devem seguir o percurso, obedecendo as marcações e sinalizações do staff de 

prova. Ações como “cortar caminho” ou “pegar atalhos” nos quais não existam orientações 

serão penalizadas com desclassificação. 

- Os atletas participantes não podem alegar desconhecimento das regras; 

- Os atletas devem respeitar a organização, atletas, espectadores, staff, coordenadores e 

comunidade local presentes no percurso; 

- Durante a prova não será permitida a utilização de equipamentos proibidos ou fora da regra; 

- Em caso de emergência, os participantes devem participar ou cooperar com companheiros de 

prova; 

- Será permitido realizar o reconhecimento do percurso antes do evento, respeitando visitantes 

e moradores locais. Qualquer reconhecimento de percurso é de inteira responsabilidade do 

atleta, devendo ser realizado com respeito a natureza; 

- Qualquer atleta (Solo ou Dupla) que abandonar a prova deverá avisar imediatamente a 

organização, staff ou coordenadores; 

- A organização disponibilizará um número de telefone 1 semana antes do evento para casos de 

desistência, atletas perdidos no percurso ou possibilidades de resgate. 

- Não será permitido o descarte de lixo no percurso. Caso seja identificado o fato o atleta terá o 

seu número anotado e haverá punição de desclassificação se o descarte for de material 

fornecido pelo evento. Se for um descarte de material levado pelo atleta e este for identificado 

pela organização, haverá punição com acréscimo de 10 minutos no tempo. 

- Não será permitido o uso da corda de extensão nos primeiros trechos de corrida, tanto na 

prova de 10 km e 19 km. O objetivo de evitar acidentes enquanto os atletas estiverem mais 

próximos. 

INSCRIÇÕES: 

- As inscrições poderão ser feitas no endereço do Ticket Agora (https://ticketagora.com.br), 

presente em mídias sociais e na página do evento no Facebook e instagran. Será permitida 

transferência de inscrições apenas até o dia 1 de novembro. O atleta somente será considerado 

inscrito quando efetuar o pagamento de sua inscrição. 

- Será oferecida 1 cortesia de inscrição para o grupo que atingir 15 inscrições. Essa cortesia será 

limitada somente a 15 inscrições para cada grupo, se for feita em um mesmo momento, 

independente se o mesmo tiver mais inscrições. 

- A organização estipula uma quantidade específica de vagas por modalidade que poderá ser 

alterada ou ajustada de acordo com o seu entendimento e demanda de prova. 



 
 
- Ao se inscrever, o atleta escolherá o tamanho da sua camiseta. A opção só estará disponível 

até o dia 01 de fevereiro, quando dependerá de disponibilidade; 

- Devido a amplitude da área inserida nos percursos a organização não se responsabilizará por 

pertences extraviados no evento; 

ENTREGA DE KITs & BRIEFING: 

Data: 06:03/2020 

Horário: 08:00hs às 17:00hs 

Obrigatório levar documento com foto e termo de boa aptidão (Disponível na página de 

inscrição e no endereço de entrega dos kits). O endereço para entrega dos kits é: Restaurante, 

Delivery e Lounge Bar Garden Sushi, Avenida José Melo Pirajá – Centro de Barra Grande. Tels: 

73 - 3258 6568 / 73 - 99865 1496. 

O kit é individual e contém: Touca de natação (uso obrigatório); Camisa de competição com 

número (uso obrigatório); Chip individual (uso obrigatório); Caneleira Flutuadora (Opcional); 

Brindes e material promocional (se existirem parceiros). 

A não participação do atleta no briefing sem justificativa aceitável poderá cancelar a inscrição 

do participante. A solicitação de geração de novo boleto estará sujeita a disponibilidade de 

vagas. 

Para retirar o kit o atleta deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante 

de pagamento da inscrição, Termo assinado de aptidão para a participação no evento e os 

EQUIPAMENTOS que vai usar. O termo estará disponível para impressão no site oficial do evento 

(www.ticketagora.com.br) na semana da prova e no local de entrega dos kits. 

O participante que desistir do evento e não retirar o seu kit no período determinado não terá 

direito a reclamação e nem mesmo solicitar a retirada pós-evento. Será permitida a retirada do 

kit da dupla por um atleta da mesma, mas o companheiro precisa estar no briefing. 

QUAIS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NO KIT? 

1.Camiseta de lycra, que deverá ser usada ao longo de toda a competição e deve cobrir o tempo 

todo o torso do atleta. Não pode ser diminuída ou ter sua forma mudada; 

2.Chip de cronometragem (A devolução do chip deverá ser realizada após cruzar a linha de 

chegada. Haverá uma taxa de cobrança por perda do chip, e esta será informada no briefing). 

3.Toucas de natação em cores a serem definidas pela organização; 

4.Caneleira flutuadora (Equipamento opcional recomendado). Para utilizar é preciso usar uma 

meia de compressão; 

O BRIEFING (Congresso Técnico): 

O briefing do evento está programado para as 18h do dia 06/03/2020 no Restaurante Garden, 

que também é o local da retirada dos kits. Além das informações técnicas o briefing abordará a 

responsabilidade social e ambiental da prova e aspectos do esporte.   A presença é obrigatória 

para conscientização e conhecimento das regras. Caso seja necessária a apresentação do 

briefing em outra língua o inglês será adotado, com início logo após o término da apresentação 

principal em português. O briefing tem previsão de duração de 1h. 

http://www.ticketagora.com.br/


 
 
MEDALHA DE FINISHER: 

- Serão premiados com medalha de finisher individualmente todos os atletas que completarem 

a prova, categoria solo e duplas. 

PREMIAÇÃO 

 Serão contemplados com troféus: 

SOLO 10 km: Troféus para os 3 primeiros atletas masculinos no geral e 3 primeiras atletas 

femininas no geral; 

DUPLAS 10 km: Troféus para as 3 primeiras duplas masculinas femininas e mistas 

SOLO 19 km: Troféus para os 3 primeiros atletas masculinos no geral e 3 primeiras atletas 

femininas no geral; 

DUPLAS 19 km: Troféus para as 3 primeiras duplas masculinas, femininas e mistas; 

OBS: A organização poderá ofertar brindes aos atletas no pódio ou promover sorteios com os 

demais participantes, a depender da adesão de parceiros. Existe também a possibilidade de 

premiação em dinheiro a depender desta adesão. 

SEGURANÇA: 

-Haverá a presença de ambulâncias e montagem de um posto avançado de atendimento na 

chegada; 

-Na água serão disponibilizadas embarcações motorizadas (Barcos, botes, jet skis etc), pranchas 

e caiaques com paramédicos e árbitros. 

-Um princípio importante é o de preocupação e auxílio ao próximo. Componentes de duplas e 

demais atletas devem avisar staff ou organização qualquer ocorrência com outros atletas, ou 

mesmo dificuldades que estes estejam passando, sobretudo em locais de difícil acesso. 

- As duplas deverão ter seus membros próximos durante todo o percurso (distância máxima de 

10m no mar e 20m na corrida, com obrigatória diminuição para 5 metros em um raio de 200 

metros da chegada). 

-A organização de prova fará a distribuição de água no percurso de forma a minimizar riscos de 

contaminação. Não é permitido o fornecimento de água ou alimentos por terceiros; 

-Será elaborado plano de contingência e resgate para possíveis acidentes. 

-Mediante decisão do Diretor Médico de prova a organização poderá impedir qualquer dupla de 

seguir no percurso se for constatada situação que coloque em risco a saúde dos participantes; 

SEGURO DE PROVA: 

-A BAHIA SWIMRUN, Etapa Península de Maraú, terá cobertura de seguro para todos os inscritos 

no evento. 

JURI DE COMPETIÇÃO 

- O júri de competição será composto pelo Diretor Técnico mais 2 membros da organização. O 

júri tem como responsabilidade: 



 
 
- Analisar potenciais protestos; 

- Decidir sobre desclassificações; 

- Alterar o percurso por medidas de segurança; 

PROTESTOS: 

- O protesto deverá ser emitido por escrito por meio de formulário fornecido pela organização 

em no máximo 30 minutos após o atleta cruzar a linha de chegada; 

- O protesto deve incluir o local, hora e motivo, assinaturas dos atletas e possíveis testemunhas, 

além de provas materiais como vídeos e fotos. Sem esses quesitos o protesto será ignorado. 

- Será cobrada uma taxa de 190,00 por protesto. Em caso de o júri julgar o protesto inválido não 

haverá devolução do pagamento da taxa. 

DESCLASSIFICAÇÃO: 

Será desclassificado o atleta que: 

- Agredir verbal ou fisicamente um membro da organização ou outro atleta; 

- Receber ajuda externa em algum momento da prova; 

- Competir com o número de outra pessoa; 

- Competir sem camiseta com número ou chip, ou acompanhado de outro que esteja sem 

número de prova ou chip; 

-Competir com o torso nu; 

-Trocar camiseta com número com outro atleta; 

-Descartar material (sacola, copinhos...) proveniente da hidratação ou alimentação fora das 

áreas de descarte; 

DIREITO DE IMAGEM / VISIBILIDADE 

- A organização se dá ao direito de cancelar ou suspender o evento (tendo iniciado ou não) por 

motivos de força externa como vandalismo, violência ou motivo de força maior (Problemas 

meteorológicos, desastres ambientais etc). Em caso de suspensão por estes motivos será o 

evento considerado realizado, sem agendamento de nova etapa. 

- No caso de adiamento, a organização se responsabilizará pela informação aos atletas por meio 

do site oficial do evento. 

- No caso de cancelamento, sem aviso prévio, os inscritos poderão solicitar reembolso. 

 – Os atletas tomam ciência da possibilidade de cancelamentos, suspensões ou adiamentos do 

evento no ato da inscrição (iniciada ou não), por motivos de força maior ou segurança pública, 

isentando a organização de qualquer responsabilidade. 

- Todos atletas poderão exibir seus patrocinadores/parceiros em qualquer parte do corpo. 

-Os participantes, no termo de compromisso, asseguram permitir o direito de exposição e 

imagem em fotos e vídeos promovidos pela organização durante o evento.  



 
 
- Os participantes permitirão direito de imagem também para internet, redes sociais, televisão, 

material impresso, filmes ou qualquer outro veículo da mesma relevância. 

-O evento BAHIA SWIMRUN tem seus direitos reservados. Qualquer comercial ou imagem de 

uso não autoral poderão sofrer sanções. 

- Todos os participantes devem demonstrar estar aptos fisicamente para realizar o BAHIA 

SWIMRUN, cabendo aos mesmos serem responsáveis pelas suas atuais condições físicas. 

- Todos devem estar com termos assinados, demonstrando a aptidão para estarem no BAHIA 

SWIMRUN. 

- O atleta exime organização de possíveis reclamações quanto ao tipo de terreno enfrentado. 

- Será disponibilizado apoio médico com ambulâncias, socorristas, médicos e enfermeiros no 

evento. Em caso de acidentes, o pronto atendimento será realizado. Se necessário 

encaminhamento para hospitais a equipe médica do evento se responsabilizará. O atleta deverá 

estar ciente e assumir quaisquer gastos referentes a emergências médicas, exceto os cobertos 

pelo seguro do evento. 

- A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes sofridos por terceiros durante a 

competição. Poderá ser disponibilizada assistência médica no local do evento. Entretanto, a 

remoção por ambulância no decorrer do evento deverá priorizar os atletas. Nesse caso, a 

remoção se faz por intermédio dos responsáveis por terceiros.  

- A organização se coloca no direito de modificar ou ajustar o regulamento se for entendido 

necessário. 

-O atleta deve assumir responsabilidade pelos dados fornecidos na inscrição e aceitar o 

regulamento. Também deve eximir os organizadores ou moradores de qualquer 

responsabilidade por acidentes ou perda de materiais/equipamentos em seus terrenos durante 

a prova. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS AOS PARTICIPANTES 

-Todos atletas são responsáveis pelas suas performances durante a prova; 

- Todos devem estar atentos na área urbana ao fluxo e cruzamento com carros e motos, mesmo 

que de baixíssima probabilidade, antes, durante e após o evento; 

-Todos devem respeitar zonas de descarte de lixo, copos plásticos, géis, embalagens, entre 

outros. 

- Todos devem permitir ultrapassagens de atletas que estejam mais rápidos em trechos 

apertados do percurso como “single-tracks  ́ ́ou estradas mais fechadas; 

- Está permitida a assistência entre corredores que estejam participando e inscritos no evento, 

contanto que não seja utilizado na assistência qualquer equipamento externo que auxilie sua 

performance como bicicletas, carros, motos, cordas, elásticos, entre outros; 

- Os participantes devem eximir a organização de qualquer acidente ou avaria causada em 

veículos por terceiros, durante o evento. 

- Os participantes devem isentar os organizadores de quaisquer responsabilidades sobre as 

consequências do descumprimento de qualquer item desse regulamento. 



 
 
- Em virtude de qualquer imprevisto que ocorra durante o evento, caberá ao Diretor de prova e 

sua comissão de arbitragem tomar decisões, não cabendo recurso dos participantes após a 

decisão. 

OBRIGADO,  NOS VEMOS NA PENÍNSULA DE MARAÚ! 

CONTATOS: FACEBOOK: Bahia Swim Run 

TELEFONE DIRETOR TÉCNICO: 73(999667204) Alberto 

FINANCEIRO: 73(988091971) Fred 

RELAÇÕES PÚBLICAS: 73(999858010) John 

EMAIL: kmcsports2019@gmail.com/ 


