REGULAMENTO MARATONA AQUÁTICA CURTA SÃO SEBASTIÃO – 3k
(Evento Teste, ano I).
A Maratona Aquática Média São Sebastião, promovida pela Paróquia Sagrado
Coração de Jesus – Catedral, em parceria com a empresa organizadora das
Provas de São Sebastião 2020 VIA EMPREENDIMENTOS, será realizada no
dia 19 de Janeiro de 2020 (domingo), na cidade de Altamira, com largada e
chegada na Praia da Orla (Rio Xingu), por atletas regularmente inscritos, de
ambos os sexos, sob qualquer condição climática, sendo largada única prevista
para 09:30h
ARTIGO I – DAS FINALIDADES E REGULAMENTO
1.1 O regulamento tem como finalidade ditar as regras da Maratona Aquática
Média São Sebastião – 2020;
1.2 Ao aceitar os termos de inscrição o atleta se responsabiliza a cumprir as
normas ditadas neste regulamento para sua participação no evento,
principalmente no que tange a sua capacidade física para realizar a prova;
1.3 A não observação ou cumprimento das regras dispostas neste regulamento
são suscetíveis à desclassificação do atleta ou equipe conforme avaliação da
comissão organizadora prevista no Capitulo IV deste regulamento.
ARTIGO II – DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROVA
2.1 A realização da Maratona Aquática Média São Sebastião é de
responsabilidade da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em parceria com a
empresa VIA EMPREENDIMENTOS – Organizadora das provas de São
Sebastião 2020.
ARTIGO III - DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições para a Maratona Aquática Média São Sebastião estarão
abertas a partir de 15 de novembro de 2019 até o dia 15 de janeiro de 2020,
ou até o limite de vagas disponíveis;
3.2 As inscrições serão no valor de R$ 75,00 (lote único com 50 inscrições), e
serão feitas pela internet na página www.ticketagora.com.br ou fisicamente no
Box do Competidor, na Galeria 7 – Centro de Altamira/PA;
3.3 A entrega do kit será realizada nos dias 17 e 18 de Janeiro, sendo que no
primeiro dia (sexta-feira), obedecerá ao seguinte horário das 09:00h às 19:00h.
No Sábado, o horário de entrega será das 09:00h às 14:00h, na GALERIA 7,
sito à rua 7 de Setembro, nº. 2070, Centro Comercial - Box do Competidor;
3.4 O kit do atleta será composto de 1 (uma) sacola, 1 (uma) camiseta especial
alusiva ao evento, 1 (uma) touca, pulseira, instruções da prova e brindes de
patrocinadores (quando disponível);
3.5. Para atletas menores de 18 anos, é obrigatória a assinatura dos pais ou
responsável na Ficha de Inscrição, que será considerada como autorização
legal para participar da prova (ver termo para assinatura).

3.6 A idade a ser considerada obrigatoriamente para efeito de classificação na
categoria Master será até a data de realização da prova.
3.7 Pessoas acima de 60 anos receberão 50% de desconto no valor de suas
inscrições, conforme Lei 10741/2003;
3.8 Não é possível a transferência de inscrição sobre nenhum pretexto,
sobremaneira em razão do contrato do seguro individual (apólice) que cada
atleta está envolvido quando efetiva sua inscrição;
ARTIGO IV - DAS SANÇÕES
4.1 Serão passíveis de desclassificação:
a) Atletas que provocarem a dificuldade na sua identificação;
b) Desacato e ofensas aos árbitros e membros da organização por parte de
atletas, dirigentes e quaisquer outros membros participante do evento;
c) Atletas que não cumprirem o percurso determinado pela organização;
d) Atletas que praticarem conduta antidesportiva.
ARTIGO V - DOS RECURSOS
5.1 Como instrumento das decisões que porventura provoquem interpretações
divergentes entre as decisões e procedimentos da arbitragem, os participantes
e equipes representadas terão direito ao recurso;
5.2 Os recursos deverão ser apresentados verbalmente pelo atleta ao Árbitro
Geral;
5.3 O prazo para apresentação do recurso será de até 15 minutos após a
apresentação do resultado;
5.4 O recurso será apreciado e deliberado pelo Árbitro Geral.
ARTIGO VI – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA PROVA
6.1 Primando pela segurança dos participantes a comissão organizadora pode
determinar o cancelamento da prova, iniciada ou não, por questões de
condições climáticas, segurança pública ou motivos de força maior;
6.2 Os participantes da Maratona Aquática Média São Sebastião ficam cientes
que assumem no ato da inscrição toda responsabilidade por riscos e danos
causados por eventual cancelamento da prova por qualquer um dos motivos
citados neste regulamento não gerando qualquer responsabilidade aos
organizadores do evento.
ARTIGO VII - TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DIREITO DE IMAGEM
7.1 No ato da inscrição no evento o participante declara estar ciente deste
regulamento e para os devidos fins de direito declara que:
Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação nesta prova
e que estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me
impeça
de
participar
de
atividades
físicas.
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e
suas consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade
de invalidez ou morte), isentando a organização do evento, seus
organizadores, colaboradores e patrocinadores de toda e qualquer

responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais, ou físicos que
porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova.
Declaro ter lido e aceito a me submeter a todos os termos do regulamento do
evento. Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento
seja ela por foto ou vídeo em qualquer meio de comunicação, sem geração de
ônus para a organização da Maratona Aquática Média São Sebastião, seus
organizadores, mídias e patrocinadores. Assumo todas as despesas
provenientes de minha participação no evento Maratona Aquática Média São
Sebastião incluindo, hospedagem, traslados, assistência médica, alimentação,
seguros e quaisquer outras despesas antes durante e depois da realização do
evento.
ARTIGO VIII - DA PROVA
8.1 A prova da Maratona Aquática Média São Sebastião consiste na disputa de
percurso planejado em formato de um triângulo nas águas do Rio Xingu (frontal
a praia da orla). O percurso de 3km é corresponde a duas voltas completa
sobre boias sinalizadoras com distância de 500m entre elas;
8.2 O Tempo limite será de 30 minutos para completar a travessia após a
chegada do primeiro competidor;
8.3 Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações da
arbitragem ou devidamente autorizadas pelo Árbitro Geral ou Organização do
evento;
8.4 A título de apoio a organização fornecerá aos atletas, no final da prova,
hidratação e frutas.
8.5 Será obrigatória a utilização de touca por todos os atletas.
ARTIGO IX - DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
9.1 A classificação da prova será definida para fins de premiação em dinheiro
por colocação Geral e Master (3 faixas etária), conforme quadro a seguir:
PREMIAÇÃO GERAL DE R$ 3.1 MIL REAIS (MASCULINO/FEMININO) A PARTIR
DE 16 ANOS.
LUGAR
MASCULINO
FEMININO
1º
R$ 550,00 + troféu
R$ 550,00 + troféu
2º
R$ 400,00 + troféu
R$ 400,00 + troféu
3º
R$ 300,00 + troféu
R$ 300,00 + troféu
4°
R$ 200,00 + troféu
R$ 200,00 + troféu
5°
R$ 100,00 + troféu
R$ 100,00 + troféu
PREMIAÇÃO CATEGORIA MASTER DE R$ 900 REAIS (MASCULINO/FEMININO).
Apenas um atleta premiado por faixa etária!
MASCULINO
FEMININO
Master A (31
R$ 150,00 + troféu
R$ 150,00 + troféu
a 40 anos)
Master B (41
R$ 150,00 + troféu
R$ 150,00 + troféu
a 50 anos)
Master C (51
R$ 150,00 + troféu
R$ 150,00 + troféu
anos em
diante)

9.2 Não haverá acumulação de premiação;
9.3 Todos os atletas que concluírem a prova receberão medalha de
participação e poderão participar de sorteios (quando disponível);
9.4 Será obrigatória a presença do atleta durante as solenidades de entrega de
premiação da Maratona Aquática Média São Sebastião ou de pelo menos um
representante, perdendo-se o direito a premiação em caso de ausência;
9.5 O prêmio em dinheiro poderá ser pago no prazo de até 7 (sete) dias, a
contar da data da corrida para apresentação dos dados bancários com fins de
depósito do valor da premiação, sendo: (1) conta própria nominal, pessoa
física; (2) conta ativa;
9.6 Após o período de 30 dias (a contar a data da corrida) o atleta que NÃO
apresentar a conta bancária à organização do evento em Altamira, PERDERÁ
o direito de premiação.
ARTIGO X - REGRAS GERAIS
10.1 A largada será por sinal sonoro pelo Árbitro Geral a partir de lugar
demarcado pela Organização na Praia da Orla;
10.2 O percurso constará de 4 (quatro) bóias, sendo que as duas primeiras,
localizadas na beira rio terão a função de sinalizar a quilometragem em
0km/1.5km/3km, confira o anexo 1;
10.3 A distância entre bóias será de 500m, sendo que uma volta completa será
de 1.500m;
10.4 Os atletas são obrigados a contornar todas as bóias sempre a esquerda,
(ombro esquerdo), inclusive as bóias próximas da beira rio;
10.5 O atleta que não contornar as bóias será automaticamente desclassificado
na prova;
10.6 A chegada será contada na batida da boia ou passagem no pórtico de
chegada (na água);
10.7 A travessia será precedida pela preleção das regras gerais pelo Árbitro
Geral antes do embarque dos atletas;
10.8 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e a
coordenação proverá de pessoal para orientação aos participantes;
10.9 A ORGANIZAÇÃO não tem responsabilidade sobre atendimento médico,
no entanto, haverá para atendimento emergencial aos atletas, um serviço de
ambulância para remoção. E o atendimento médico, propriamente dito, tanto de
emergência quanto de continuidade, será efetuado na REDE PÚBLICA sob a
responsabilidade desta;
10.10 O ATLETA ou seu acompanhante responsável, poderá decidir por outro
sistema de atendimento médico (remoção/transferência, hospital, serviço de

emergência e médico, entre outros) eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta sob consequências desta decisão;
10.11 A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores
oficiais e parceiros de segmento, não se responsabilizam por prejuízos e/ou
danos causados pelos atletas inscritos na prova, a terceiros ou participantes,
sendo de única e exclusiva responsabilidade do mesmo;
10.12 Ao participar do evento, o atleta assume responsabilidade de
fornecimento de seus dados, e aceita integralmente o regulamento geral da
prova, participando por livre e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu
estado de saúde e assumindo as despesas de transporte, hospedagem,
alimentação, treinamento e quaisquer despesas provenientes da sua
participação antes, durante e depois da prova;
10.13 Recomendamos previamente rigorosa avaliação médica, inclusive a
realização de teste ergométrico prévio para todos os atletas inscritos
oficialmente;
10.11 A organização não se responsabiliza por treinos realizados por
assessoria de canoagem/remadores grupos de remadores, empresas do trade
de turismo ou atletas individuais que realizam treinamentos no âmbito do
percurso da prova fora de seu escopo de planejamento. A responsabilidade
deve ser assumida por quem promove e pratica, quer seja individual e/ou
grupo;
10.12 A organização se reserva o direito de alterar qualquer item deste
regulamento, sem prévio aviso, conforme as necessidades da realização da
prova informando estas alterações na retirada do kit;

Final.

Altamira-PA, novembro de 2019.

ANEXO 1

