
 
 

REGULAMENTO 

SWIM FESTIVAL - PRAIA DO MORRO 

 

Do nome 

SWIM FESTIVAL – Praia do Morro 

Da data e Local 

02 de fevereiro de 2020 na Praia do Morro, Guarapari (ES) 

Dos Horários 

6:30 às 7:30 – Retirada do Kit Atleta 

8:00 – Largada distância sprint (1Km) 

8:40 – Largada distância standard (2Km) 

10:00 – Premiação 

Das Distâncias e Disputa 

Distância Sprint – 1Km – Com largada prevista para as 8:00 horas, será realizada em volta 

única em percurso demarcado por boias. Homens e mulheres largam juntos. Teremos 

as seguintes categorias: Infantil até 14 anos; Juvenil de 15 a 20 anos; Adulto de 21 a 45 

anos, Master com idade igual e/ou acima de 46 anos e paratleta em categoria única.  

Distância Standard – 2Km - Com largada prevista para as 8:40 horas, será realizada em 

duas voltas em percurso demarcado por boias. Homens e mulheres largam juntos. 

Teremos as seguintes categorias: Juvenil de 15 a 20 anos; Adulto de 21 a 45 anos, Master 

com idade igual e/ou acima de 46 anos e paratleta em categoria única. 

Da Premiação 

Atletas que completarem a prova: Irão receber uma medalha de participação; 

Os cinco primeiros gerais masculino e feminino nas duas distâncias: Irão receber troféu 

alusivo ao evento; 

Os três primeiros colocados por categoria de idade, masculino e feminino, irão receber 

medalhas personalizadas; 

O atleta mais experiente (maior idade), masculino e feminino, dentre a largada sprint e 

standard, irá receber um troféu alusivo ao evento. 



 
 

Das Inscrições 

As inscrições serão realizadas no site www.ticketagora.com.br e estarão abertas entre 

os dias 01 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro 2020 ou antes dessa data, caso o 

número limite de 200 participantes nas duas distâncias seja atingido. A organização, a 

seu critério, poderá aumentar e/ou diminuir o número de vagas disponíveis. 

A data referência será a idade que o atleta tiver no dia da competição. 

A idade mínima para a participação na prova sprint (1Km) será de 12 anos de idade 

completados no dia 02 de fevereiro de 2020; 

A idade mínima para a participação na prova standard (2Km) será de 15 anos de idade 

completados no dia 02 de fevereiro de 2020. 

Dos Valores 

As inscrições, no período de 01 de dezembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020 será no 

valor de R$ 90,00 (noventa reais). 

Da Retirada do Kit 

A retirada do Kit dar-se-á nos dias 30 de janeiro de 2020 na loja da DECATLON no horário 

das 11:00 às 20:00 horas e no dia 01 de fevereiro de 2020 no local da competição (Praia 

do Morro) no período das 10:30 às 16:00 horas; 

O atleta deverá apresentar sua identidade na retirada de kit;  

O mesmo pode ser retirado por terceiros desde que devidamente autorizado por 

documento simples acompanhado da cópia de identidade do titular da inscrição (pode 

ser via WhatsApp);  

Só será permitido a retirada de kit de atletas menores de 18 anos com a apresentação 

do termo de responsabilidade assinado pelo responsável (pai ou mãe); 

A eventual inobservância de qualquer ação para a retirada do kit impedirá o atleta de 

competir. 

Da Apuração 

A apuração será realizada através de chip retornável e terá seu registro inicial quando 

passar pelo tapete de controle, cumprir o percurso conforme orientação técnica e 

registrar seu tempo final no mesmo tapete da largada. O registro de largada e chegada 

será apurado na passagem do tapete que estará em “terra”. 

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


 
 

Após a passagem pelo pórtico de chegada, não será mais possível a ultrapassagem, 

portanto, mantenha sua posição. 

A apuração do resultado será pelo tempo bruto. 

Em caso de pane, os resultados serão apurados no back-up manual.   

 

Da Largada 

A largada poderá ser dada através de uma buzina de gás e/ou através de um apito 

precedida de uma contagem regressiva (5 a zero). 

 

Das Outras Providências 

Não haverá reembolso de inscrição; 

A inscrição é individual e intransferível; 

Todos os atletas devem se apresentar ao local de competição com pelo menos 1 hora 

de antecedência para receber as últimas informações; 

Os atletas devem manter-se no percurso usando fair play junto aos seus oponentes, 

além de cumprir os ditames do regulamento da prova; 

Em caso de emergência, o atleta deverá levantar o braço acima da cabeça e sinalizar 

para que um de nossos staffs possa prestar socorro; 

Será permitido qualquer tipo de equipamento que facilite a flutuabilidade (nadadeiras, 

pullbuoy, etc.), exceto motores de propulsão; 

Para fazer jus a premiação geral e/ou de categoria de idade, os atletas não podem usar 

equipamentos que facilite a flutuabilidade, exceto a roupa de neoprene; 

A roupa de neoprene será permitido; 

Para temperatura igual e/ou inferior a 16 º Celsius, é obrigado a utilização de roupa de 

neoprene;  

O atleta categoria ACD (Atleta com Deficiência) – Pessoa com deficiência, poderá ter 

apoio, desde que previamente informado e autorizado pela organização; 

Quaisquer despesas com inscrição, transporte, estadia, alimentação e preparação 

técnica deverá ser de responsabilidade do nadador, clube e/ou patrocinador individual; 



 
 

Todo atleta inscrito regularmente na competição terá cobertura de um seguro de vida; 

A organização oferecerá, no local da competição, ambulância UTI para atendimentos 

emergenciais. Se houver necessidade de transferência para hospital, sempre usaremos 

a rede pública; 

A organização, na hipótese de verificar antecipadamente, através de informações de 

site, jornal e/ou qualquer outro meio de comunicação sobre fatores climáticos 

inadequados e/ou que causem risco a vida e/ou a saúde do participante, poderá adiar o 

evento, não sendo devido a devolução do valor pago pela inscrição por causa desses 

motivos; 

O evento poderá ser adiado a qualquer tempo, caso as autoridades que tenham 

competência para liberar o mesmo, venham a indeferir a liberação ou determinem outra 

data para a execução do evento, em razão de oportunidade e/ou conveniência da 

administração pública. Neste caso, não haverá reembolso das inscrições; 

Informações prévias serão disponibilizadas no site de inscrição e/ou na fan page Circuito 

Capixaba Beach Festival (@circuitocapixababeachfestival); 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Todo o participante que concordar com o Termo de Responsabilidade poderá fazer sua 

inscrição na SWIM FESTIVAL – Praia do Morro e, concederá aos organizadores do 

evento o direito de usar seu nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, 

gravações, entrevistas e endossos dados por ele ou a si atribuíveis, bem como usar as 

fotografias e os vídeos do evento, inclusive para efeito de divulgação, publicidade, 

propaganda ou promoção, incluindo os dados cadastrais fornecidos no preenchimento 

da ficha de inscrição, sem ônus para a organização, podendo tal direito ser exercido 

diretamente pelos mesmos ou por qualquer de suas controladas, bem como cedido a 

terceiros, através de todo e qualquer meio e veículo de divulgação ou reprodução 

existente ou que venham a ser criados, incluindo, mas não limitando, a televisão, rádio, 

mídia eletrônica, transmissão a cabo, internet, intranet, cinema, outdoors, materiais 

impressos de toda espécie, renunciando, desde já, a qualquer remuneração. Isentam os 

organizadores, promotores, patrocinadores, pessoas físicas e/ou jurídicas ligadas a 

realização do evento de quaisquer responsabilidades moral e/ou financeira se a prova 

for cancelada, por razões adversas a realização da competição, e de acidentes de 

qualquer natureza, que possam ocorrer, antes, durante e após a realização do evento. 

Além de informar que está em pleno gozo de saúde, e em condições técnicas de 

participar no evento. 

 


