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CAMPEONATO PARANAENSE DE SPRINT TRIATHLON 2021 

 

Realização: Federação Paranaense de Triathlon - Data: 24/10/2021 

Local: Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra - Guaratuba - Paraná 

Categoria: Sprint (Natação 750 metros - Ciclismo 20 quilômetros - Corrida 5 quilômetros) 

EXCLUSIVO PARA ATLETAS FEDERADOS NO PARANÁ EM 2021 

Classificatória: Ranking classificatório para o Brasileiro da Categoria 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

A Federação Paranaense de Triathlon realizará o Campeonato Paranaense de Sprint 

Triathlon em Guaratuba no dia 24/10.  O evento se destina a atletas FEDERADOS na 

Triathlon Paraná no ano de 2021, amadores e profissionais de Triathlon com a formação de 

ranking para disputa do Campeonato Brasileiro da Modalidade. Aos atletas que não 

estiverem Federados na Triathlon Paraná em 2021 será disponibilizada uma categoria NÃO 

FEDERADO. 

Inscrições exclusivamente via www.ticketagora.com.br 

 

1.1. CAPACIDADE/PREMIAÇÃO: 

A capacidade máxima será de 250 atletas, sendo: 

- 40 vagas para categoria ELITE, definido por comprovação e classificação de tempo em 

provas de 2019, 2020 e 2021 na categoria SPRINT;  

- TEMPO DE CORTE 1hora e 05minutos MASCULINO e 1hora e 20minutos FEMININO; 

CATEGORIA ELITE MASCULINO E FEMININO 

- Premiação de R$ 7.500,00 em dinheiro; 

1º R$ 1.250,00 2º R$ 937,50 3º R$ 750,00 4º R$ 562,50 5º R$ 375,00 

- Troféu aos 05 primeiros colocados; 

- 02 geladeiras ELECTROLUX, 1º Masculino/Feminino;  
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- 08 eletrodomésticos ELECTROLUX - 2º ao 5º Masculino/Feminino; 

- Premiação Aloha: Recovery ao primeiro masculino e feminino; 

- Medalhas de participação a todos da categoria; 

 

- 130 vagas categorias de idade: 

CATEGORIAS DE IDADE 

- Amador Masculino e Feminino; 

- Troféu aos 03 primeiros colocados; 

- Premiação Tribo Esporte de Melhor Natação+T1, Melhor Ciclismo e Melhor Corrida+T2; 

- Premiação Aloha: Recovery ao primeiro colocado de cada categoria de Idade; 

- Medalhas de participação a todos da categoria; 

- Categorias por idade e gênero: 

M13/F13 – 13 e 15 anos M16/F16 - 16 até 19 anos M20/F20 - 20 até 24 anos 

M25/F25 - 25 até 29 anos M30/F30 - 30 até 34 anos M35/F35 - 35 até 39 anos 

M40/F40 - 40 até 44 anos M45/F45 - 45 até 49 anos M50/F50 - 50 até 54 anos 

M55/F55 - 55 até 59 anos M60+/F60+ - 60anos+  

 

- 80 vagas categorias NÃO FEDERADO: 

CATEGORIA NÃO FEDERADO 

- NÃO FEDERADO Masculino e Feminino; 

- Troféu ao 01 primeiro(a) colocado(a) Masculino/Feminino; 

- Medalhas de participação a todos da categoria; 

- Categorias Masculino 13+ e Feminino 13+ 

 

1.2. PROGRAMAÇÃO: 

23/10 – Sábado – Ginásio Municipal 

16:30 às 17:45 – Entrega de Kits / Workshop 
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18:00 às 18:45 – Congresso Técnico – PRESENÇA OBRIGATÓRIA 

18:45 às 19:30 – Entrega de Kits 

 

24/10 – Domingo - Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra 

05:45 às 06:30 – Check-in Amador 

06:40 – Orientações Finais Amador 

06:45 – 1ª Largada – Amador Categorias 

06:49 – 2ª Largada – Amador Categorias 

06:53 – 3ª Largada – Amador Categorias 

06:57 – 4ª Largada – Amador Categorias 

07:01 – 5ª Largada – NÃO FEDERADO 

07:05 – 6ª Largada – NÃO FEDERADO 

08:15 às 08:40 – Check-in ELITE 

09:00 – Orientações Finais ELITE 

09:15 – Largada ELITE 

10:45 – Premiação   

* Programação sujeita à alteração até o Congresso Técnico. 

 

O Congresso Técnico deverá ser de presença obrigatória aos atletas, e técnicos poderão 

participar como ouvintes, uma lista de presença será disponibilizada e assinada por cada um 

deles presentes antes do seu início, para fins de verificação. O não comparecimento por 

parte do atleta no Congresso Técnico poderá implicar na aplicação de advertência ou 

desclassificação e será feita a imposição da restrição de não ter direito a recurso ao final do 

evento em caso de punição ou desqualificação, caso não seja apresentada uma justificativa. 

Quaisquer dúvidas de ordem técnica, de regras e regulamento, além de percurso e outras 

dúvidas devem ser esclarecidas unicamente durante o Congresso Técnico, não cabendo à 

organização ou ao DT que o façam posteriormente, além que qualquer regra ou 



Versão 02 
14/10/2021 
Alterações em destaque  
 

 
Federação Paranaense de Triathlon – CNPJ: 01.664.625/0001-10 
Contato: (41) 99103-2524  - E-mail: presidentefptri@gmail.com 

Rua Francisco De Paula Guimarães, 70, Bairro Ahú, Curitiba – PR – CEP: 80.540-040 

regulamento específico que apresente mudança e altere as informações divulgadas 

anteriormente, serão informados aos atletas durante a realização do Congresso Técnico. 

 

 

1.3. INSCRIÇÕES: 

1º Lote Sprint: R$ 250,00 + taxa de serviço; 

2º Lote Sprint: R$ 290,00 + taxa de serviço; 

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site www.ticketagora.com.br; 

Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei no 10.741, de 

2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para comprovação da idade será 

necessário apresentação de documento original de identidade no dia da retirada de kits.  

 

 

1.4. CANCELAMENTOS E REEMBOLSO: 

Em caso de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, até 15 dias antes da prova o 

atleta terá direito à metade do valor da inscrição a título de reembolso. Depois deste prazo, 

não haverá reembolso, sob qualquer argumento médico ou pessoal. A solicitação deve ser 

feita através do e-mail campeonatoparanaensetriathlon@gmail.com. 

O valor da taxa de comodidade não é reembolsável. 

Caso a organização seja obrigada a cancelar a prova por motivo de força maior (pedido da 

prefeitura, calamidade pública, etc.), o atleta terá direito ao reembolso total da importância 

paga pela inscrição. Nenhum outro valor será reembolsado pela organização da prova. 

 

 

1.5. PERCURSO:  

Disponível em: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Ojuxbcvn7jsDAUDrSG7d824LU2jcsiNT&us

p=sharing 

http://www.ticketagora.com.br/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Ojuxbcvn7jsDAUDrSG7d824LU2jcsiNT&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Ojuxbcvn7jsDAUDrSG7d824LU2jcsiNT&usp=sharing
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Arena, Zona Mista e Transição: Localizada na Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra; 

Natação: Volta única com largada no novo trapiche da baia de Guaratuba, contorno com o 

braço direito as 04 boias demarcatórias e retorno ao trapiche – 750 metros - ELITE fará a 

largada de cima e AMADORES/NÃO FEDERADO de dentro da água; 

Ciclismo: Percurso de 4 voltas de 5km, totalizando 20km,  saindo da Praça Mafra, passando 

pela Praça dos Pescadores e Parque Municipal de Guaratuba; 

Corrida: Circuito de 3 voltas, totalizando 5km na Av. 29 de Abril; 

Hidratação: Pontos de Hidratação na Corrida, 320 metros, 1.100 metros, 1.880 metros, 

2.660 metros, 3.440 metros, 4.220 metros. 

 

1.6.  ENTREGA DE KITS: 

O kit será composto por: 

- Camiseta do Campeonato Paranaense de Sprint Triathlon 2021; 

- Sacola de tecido personalizada;  

- Viseira personalizada; 

- Squeeze personalizada; 

- Touca de natação; 
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- Chip do ciclismo (deverá ser devolvido no momento do check-out); 

- Chip da corrida; 

- Numerais de natação, capacete, corrida e guarda volume; 

- Pulseira de braço; 

- Amostras de produtos de apoiadores. 

 

1.7.  CRONOMETRAGEM: 

A aferição dos tempos será realizada pelo sistema chip (cronometragem eletrônica); 

O atleta fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do CHIP e instalação em seu 

corpo/vestuário/bicicleta é de sua exclusiva responsabilidade, e os mesmos podem sofrer 

algum tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e 

REALIZADORES de irregularidades quanto a má colocação do chip; 

Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 10 

minutos após a divulgação do resultado parcial e extraoficial. Somente poderão entrar com 

recurso os atletas que estiverem presentes no congresso técnico; 

Os resultados da PROVA serão publicados no site chiprun.com.br em até 04 horas após o 

término oficial do evento. 

Poderá a organização receber e/ou solicitar informações aos atletas para que auxiliem na 

correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e 

obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 

realização do EVENTO. 

 

1.8. MONTAGEM DE TENDAS DE APOIADORES, ASSESSORIAS E/OU CLUBES: 

A Organização do Evento disponibilizará uma Zona Mista aos Apoiadores e Assessorias, para 

tanto, solicita que os interessados em montar tendas de apoio as Equipes / Assessorias / 

Treinadores requisitem autorização via e-mail para 

campeonatoparanaensetriathlon@gmail.com com antecedência mínima de 10 dias e 

aguardem liberação da ORGANIZAÇÂO.  
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O horário para montagem é das 19:30h às 22:00 de sábado e das 04:00 às 5:00 de domingo 

conforme liberação da ORGANIZAÇÃO. Após esses horários não será permitida em hipótese 

alguma a montagem das tendas. 

A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas que não fazem parte 

do MAPA DA ARENA é única e exclusiva das assessorias, treinadores, empresas ou clubes de 

corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer responsabilidade. 

Caso haja montagem de tendas sem autorização pública ou patrocínio conflitante com os 

patrocinadores do evento, poderá a ORGANIZAÇÃO solicitar apoio aos órgãos públicos para 

que as assessorias/treinadores retirem sua(s) tenda(s).  

Ficam Proibidos carros ou caminhões passando ou parados na grama, vender produtos não 

autorizados pela ORGANIZAÇÃO, música em volume alto, cobrança de ingresso na tenda, 

geradores de energia de qualquer tipo, blimp, balão de publicidade e semelhantes, carrinho 

de pipoca, churros, algodão doce e semelhantes, brinquedos como cama elástica, castelo de 

bolas e semelhantes, churrasco ou preparação de qualquer tipo de comida utilizando-se de 

fogão ou qualquer meio semelhante, limitar a área da assessoria com nylon, barbante, 

cordão ou semelhantes, reservar espaço previamente através de fita zebrada ou com uma 

pessoa sem estar com sua estrutura no local para montagem. 

 

1.9. ESTRUTURA GERAL DA PROVA: 

A organização disponibilizará a estrutura de serviços durante a prova localizados na Arena do 

evento. Dentre os serviços estarão o guarda volumes, atendimento médico e outros; 

Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento integral das Regras e Condutas 

da Triathlon Brasil e World Triathlon e ao se inscrever no evento declara ter conhecimento 

das regras e se compromete a respeitar, cumprir e acatar na integra; 

O evento terá a cobertura de seguro atleta, dando condições dos primeiros atendimentos e 

encaminhamento para hospital público do município; 
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Caso o mar não apresente condições de segurança para a prova de natação, a prova Sprint 

será adaptada para Duathlon, ou seja, 5 quilômetros de corrida, 20 quilômetros de ciclismo e 

2,5 quilômetros de corrida; 

Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros pessoais e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento; 

Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser 

aferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou di vulgação, 

promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo; 

A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá staffs para a 

orientação dos participantes; 

Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os triatletas; 

A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, não se 

responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento sejam ao 

patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor; 

Todo atleta tem a obrigação de preencher on-line corretamente a ficha de inscrição do 

evento sendo de sua responsabilidade o preenchimento de TAMANHOS, PATROCÍNIO, 

EQUIPES; 

Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos organizadores, 

patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer tempo enviem em 

seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) informat ivos, mala 

direta ou qualquer outro tipo de correspondência; 

A inscrição do atleta implica no total entendimento deste regulamento, devendo qualquer 

dúvida ser esclarecida junto à organização; 
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Ao se inscrever no evento o atleta o faz de forma pessoal e intransferível, não havendo 

possibilidade de transferência desta inscrição para outro atleta, nem para uma etapa futura; 

O atleta inscrito deverá enviar via e-mail para campeonatoparanaensetriathlon@gmail.com 

o Atestado Médico com autorização para pratica esportiva de rendimento com data de 

emissão com até 12 meses de antecedência da data do evento, o Anexo 01 -TERMO DE 

RESPONSABILIDADE e FICHA DE DADOS PESSOAIS E MÉDICOS, devidamente preenchidos, 

rubricados em todas as páginas e assinados nas últimas folhas e  o Certificado Nacional de 

Vacinação COVID-19 em até 48 horas após sua inscrição no evento. O não envio acarreta em 

desclassificação da prova. 

A organização se reserva o direito de alterar qualquer um dos itens deste regulamento sem 

prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações na retirada 

do kit ou no Congresso Técnico. 

 

1.10. Protocolo COVID-19: 

Seguimos todos os protocolos de saúde do Município e do Estado, dentre elas:  

Os atletas participantes deverão apresentar a comprovação de esquema vacinal contra a 

COVID-19 em até 48 horas após sua inscrição no evento. O Certificado Nacional de 

Vacinação COVID-19 pode ser acessado no site do Governo Federal 

(https://conectesus.saude.gov.br/); 

Os atletas participantes, que não puderam tomar a vacina, deverão apresentar exame de 

antígeno ou RTPCR negativado, realizado até 48 horas antes do início do evento, no 

momento da retirada do kit; 

Atletas que não cumprirem os requisitos não poderão participar da competição;  

Os requisitos para a participação também serão aplicados a todos os envolvidos na 

realização do evento: organizadores, staffs, oficiais técnicos, entre outros; 

Todo o evento, da entrega de kits à premiação, contará com ações que visem manter o 

distanciamento social;  

O evento disponibilizará álcool em gel para todos os participantes;  

https://conectesus.saude.gov.br/
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No inicio da Natação haverá local apropriado para o descarte de máscaras;  

Todos os atletas devem colocar a máscara novamente logo após o término da competição; 

Máscaras descartáveis serão disponibilizadas também após o término do evento para todos 

os participantes que necessitarem; 

A hidratação e a entrega das medalhas serão feitas através de sistema self -service; 

Caso, antes do dia da competição, o atleta apresente sintomas de COVID-19 ou suspeite que 

possa estar contaminado, ele deve informar a organização com a maior antecedência 

possível e não comparecer ao evento;  

Caso, em até 5 dias após a realização do evento, o participante seja diagnosticado com 

COVID-19, ele deve avisar à organização, para que ela possa avisar aos demais participantes. 

Em hipótese alguma o nome do atleta será mencionado.  

 

1.11. REGULAMENTO TÉCNICO DA PROVA: 

Todo atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento integral das Regras e Condutas 

da Triathlon Brasil e World Triathlon e ao se inscrever no evento declara ter conhecimento 

das regras e se compromete a respeitar, cumprir e acatar na integra; 
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ANEXO 01 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (Parte Integrante do Regulamento de Prova): 

 

Nº ATLETA:_______________(Preenchido pela ORGANIZAÇÂO)  

 

Eu, _____________________________________________________, no perfeito uso de 

minhas faculdades, declaro para os devidos fins de direito que:  

1 - Estou ciente de que se trata de um evento de TRIATHLON, organizada pela Federação 

Paranaense de Triathlon; 

2 - Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente 

que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades 

físicas; 

3 - Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 

consequências pela participação nesta PROVA (que incluem possibilidade de acidentes, 

patologias agudas e crônicas, doenças invalidez, amputação e morte), isentando a Federação 

Paranaense de Triathlon, seus organizadores, colaboradores e patrocinadores, bem como 

todas as pessoas físicas e jurídicas e entidades que cederam seus espaços e instalações para 

a realização deste evento, DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos  

materiais, morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta 

PROVA;  

4 – Entendo que todos os materiais e equipamentos necessários para o meu 

desenvolvimento nesta PROVA, são de minha exclusiva responsabilidade; 

5 – Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 

PROVA (disponível no site oficial do evento); 

6 - Declaro que não portarei, nem utilizarei, nas áreas do evento, percurso e entrega de kits, 

ou outra área de visibilidade no evento, ou meios de divulgação e promoção, nenhum 

material publicitário, promocional ou político, sem a devida autorização por escrito dos 
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organizadores; e também, qualquer material ou objeto que ponha em risco a segurança do 

evento, dos participantes e/ou das pessoas presentes, aceitando ser retirado pela 

organização ou autoridades, das áreas acima descritas; 

7 - Em caso de participação neste evento, representando equipes de participantes ou 

prestadores de serviços e/ ou qualquer mídia ou veículo, declaro ter pleno conhecimento, e 

que aceito o regulamento do evento, bem como, a respeitar as áreas da organização 

destinadas às mesmas, e que está vedada minha participação nas estruturas de apoio a 

equipes montadas em locais inadequados, ou que interfiram no andame nto do evento, e 

também locais sem autorização por escrito da organização, podendo ser retirado da prova e 

do local do evento em qualquer tempo; 

8 - Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso descumpra 

o regulamento ou cometa qualquer falta grave. Excluo meu direito de reclamação sobre tais 

aspectos da prova; 

9 – Concedo a título universal e de forma irrevogável, no Brasil e no Exterior, o direito de 

usar minha imagem , voz, sons durante a PROVA, e após a chegada em qualquer suporte 

existente ou que venha a ser criado, a serem captados por todas as formas de sinal 

existentes, assim como familiares e amigos, para fins de divulgação do evento, sem ônus 

para Federação Paranaense de Triathlon, organizadores, mídia e patrocinadores; 

10 - Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, isentando assim TODAS AS PARTES, de toda e qualquer 

responsabilidade legal de tudo o que vier a ocorrer comigo por consequência da minha 

participação nesta PROVA;  

11 – Fica eleito o Foro da cidade de Curitiba/PR, preterido qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Te rmo de 

Responsabilidade.  

 

CURITIBA, ___ DE_________ DE 2021. 

ASSINATURA___________________________________________________. 
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14/10/2021 
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Federação Paranaense de Triathlon – CNPJ: 01.664.625/0001-10 
Contato: (41) 99103-2524  - E-mail: presidentefptri@gmail.com 

Rua Francisco De Paula Guimarães, 70, Bairro Ahú, Curitiba – PR – CEP: 80.540-040 

FICHA DE DADOS PESSOAIS E MÉDICOS 

 

Nº ATLETA:_______________(Preenchido pela ORGANIZAÇÂO)  

 

NOME COMPLETO: ___________________________________________________________ 

TELEFONE: (___)_______________________-(___)________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

DATA NASC: ___/___/_____   IDADE:______ANOS  PESO: _________________ 

ALTURA: ________________  TIPO SANGUÍNEO: ______________________________ 

PLANO DE SAÚDE: ___________________________________________________________ 

TELEFONE:(___)_________________ CONTATO EM CASO DE EMERGÊNCIA: _____________ 

ALERGIAS (MEDICAMENTOS, COMIDAS, PICADAS USO DE MEDICAMENTOS: ______________ 

___________________________________________________________________________ 

RELACIONE OS MEDICAMENTOS DE USO REGULAR, INCLUINDO DOSAGEM, FREQUÊNCIA, 

EFEITOS COLATERAIS E OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: _________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Declaro que li e conheço o Regulamento, e que estou em plenas condições físicas e 

psicológicas de participar desta PROVA e estou ciente que não existe nenhuma 

recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. Não possuo nenhuma 

doença pulmonar, cardiovascular ou renal, ou um perfil de risco elevado para complicações 

em caso de uma infecção pelo COVID-19. Não apresento nenhum sintoma de uma infecção 

pelo COVID 19, até o momento. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os 

riscos envolvidos e suas consequências pela participação nesta PROVA, e a responsabilidade 

sobre a veracidade das informações aqui prestadas.  

CURITIBA, ____ DE _____________ DE 2021. 

ASSINATURA___________________________________________________. 


