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CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 2020 EM VITÓRIA ES 

INFORMAÇÕES GERAIS  

Local da prova: Praia de Camburi, Vitória, Espirito Santo 

Data: domingo, 26 de janeiro de 2020 

Hotel oficial do evento: Quality Hotel Aeroporto Vitória – Localizado a 100m do aeroporto de 

Vitória e a 400m do local da prova na Praia de Camburi em Vitória. 

Avenida Adalberto Simão Nader, 605 – Mata da Praia, Vitória ES, 29066-310 

Agencia de turismo  

Código de desconto para atletas e familiares dos competidores:  

INFORMAÇÕES DA PROVA 

Etapa Seletiva para o Mundial de Aquathlon em 2021 

Pontuação válida para o Campeonato Estadual de Aquathlon da FECATri  

Prova aberta para atletas avulsos (não federados) 

Categorias em disputa 

Alto rendimento: 

Elite - (18 anos ou mais) 

Youth - (14 e 15 anos) 

Júnior - (16 a 19 anos) 

Sub-23 - (20 a 23 anos) 

Infantil 

Infantil - (11 a 13 anos) 

Infantil - (8 a 10 anos) - participativa 

Adultos  

Faixas etárias (16/17, 18/19, 20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 

65/69, 70/mais) 

Paratriathlon 

http://www.fecatri.com.br/
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PCD: PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI 

Observações: 

Pela tabela acima, um atleta com 18 ou 19 anos poderá optar entre: Elite ou Júnior (alto 

rendimento) ou no Age Group (faixas etárias com 18 anos ou mais; com 16 ou 17 anos, poderá 

inscrever-se na  Júnior (Alto rendimento) ou na faixa etária específica; 

Para os atletas federados no Espirito Santo será feito um novo processamento dos resultados, 

de acordo com as faixas atualmente em disputa no Estado, para soma no ranking de 2020; 

Para fazer o registro federativo, os interessados deverão procurar suas respectivas federações 

regionais (veja a relação completa no site da CBTri: http://www.cbtri.org.br/federacoes/).  

Os atletas que desejarem se federar no Espirito Santo em 2020, já podem clicar aqui:  

 

Os registros federativos de 2019 terão validade apenas até o dia 31/12/2019. Para pontuar no 

ranking 2020 a filiação ou renovação de filiação deverá ser renovada em dezembro de 2019 ou 

em 2020. 

Distâncias da prova  

• 100 metros de natação e 500 metros de corrida  

Infantil (8 a 10 anos) - participativa - sem títulos brasileiros em disputa 

• 500 metros de natação e 2.500 metros de corrida  

Infantil (11 a 13 anos) - Campeonato Brasileiro 

• 1000 metros de natação e 5.000 metros de corrida  

Todas as demais categorias: Alto rendimento (Elite, Youth, Sub-23, Júnior), PCD, e faixas etárias 

(16/17, 18/19, 20/24, 25/29,..., 70/mais) 

Para todas as categorias, exceto Infantil 

Premiação 

Troféus: aos 3 primeiros da categoria Youth (14 a 15 anos); 

Troféus: aos 5 primeiros na geral entre todos das categorias Elite, Sub-23 e Júnior; 

Troféus: aos 2 primeiros da categoria PCD; 

Troféus: ao primeiro colocado em cada categoria adulto; 
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Medalhas de pódio ao 2º, 3º, 4º e 5º colocados em cada categoria adulto; 

Medalhas de pódio ao 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados na categoria oficial (11 a 13 anos) 

Medalhas de participação a todos que completarem o percurso da prova em todas as 

categorias; 

Inscrições 

Período: de 01/12/19 a 22/01/2020 

ATLETAS FEDERADOS 

1º lote: de 15/11 a 05/01/2020 (R$ 165,00)  

2º lote: de 05/01 a 22/01/2020 (R$ 205,00) – 

Os atletas não federados pagarão o Day Use de R$ 50,00 

ATLETAS NÃO FEDERADOS 

1º lote: de 15/11 a 05/01/2020 (R$ 1650,00) + Day Use de R$ 50,00 

2º lote: de 05/01 a 22/01/2020 (R$ 205,00) + Day Use de R$ 50,00 

  

Descontos especiais 

Atletas com até 17 anos: utilizar o código MENOR40DESC para obter desconto de 40%; 

PCD: utilizar o código PCD50DESC para obter o desconto de 50%; 

Atletas com 60 anos ou mais: utilizar o código MAIOR50DESC para obter desconto de 50%. 

Atenção 

Idade a ser considerada será o resultado da subtração do ano (2020) menos o ano de 

nascimento. 

Exemplo: nascido no dia 20 de novembro de 2020 terá 2020-1999 = 21 anos 

Importante: 

Caso o atleta utilize indevidamente os códigos acima, deverá complementar o pagamento 

assim que receber a confirmação e aviso de diferença, sob pena de cancelamento da inscrição 

sem devolução da importância paga. 

Cancelamento ou transferência de inscrições 

http://www.fecatri.com.br/
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Não há possibilidade de transferência de inscrições para outro evento.  

Em caso de cancelamento, o pedido deverá ser feito até o dia 05/01/2020 e será deduzida uma 

parcela de 20% (vinte por cento) do valor pago, a título de reembolso das despesas 

administrativas e junto à plataforma de inscrições. 

Inscrições nas lojas parceiras: 

Loja Multesporte: Avenida Saturnino de Brito, 1394, Praia do Canto, Vitória. 

Celeiro Bike: Rua Leila Diniz, 147, Novo México, Vila Velha 

Retirada de Kits 

Sexta, dia 24 de janeiro de 2020 das 17h às 21h: loja Decathlon de Vila Velha  

Sábado, dia 25 de janeiro de 2020 das 12h às 15h: loja Decathlon de Vila Velha 

Sábado, dia 25 de janeiro de 2020 das 16h às 19h: no Hotel Diamond de Vitória 

Congresso técnico   

Sábado, dia 25 de janeiro de 2020 

Alto rendimento (Elite, Sub-23, Júnior e Youth): 16h00 

Demais categorias: 17h00 

Competição domingo dia 26 de janeiro de 2020 

Local: Praia de Camburi, Vitória, ES. 

Cronograma do evento: 

05h30 - Abertura da transição (check-in) 

06h30 - Fechamento da transição 

06h45 - Largada do infantil - participativa (8 a 10 anos)  

07h15 - Largada do infantil - oficial (11 a 13 anos) 

08h00 - Largada masculina do Alto rendimento (Elite, Sub-23, Júnior, Youth)  

08h05 - Largada feminino do Alto rendimento (Elite, Sub-23, Júnior, Youth)   

08h20 – Largada masculina das faixas etárias e PCD (16 anos em diante)  

http://www.fecatri.com.br/
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08h25 - Largada feminina das faixas etárias e PCD (16 anos em diante)  

10:30 Cerimônia de premiação (previsão) 

A programação poderá sofrer alterações 

Percursos do Campeonato Brasileiro de Aquathlon 2020 

Percurso natação 

Será divulgado posteriormente 

Percurso corrida 

Será divulgado posteriormente 
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