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REGULAMENTO 29º. TRIATHLON DE GAROPABA 

Troféu Naida Freitas 

 

 

  
O 29º. Triathlon de Garopaba, troféu Naida Freitas, é organizado pela 

Federação de Triathlon de Santa Catarina, e tem por objetivo principal 

desenvolver e fomentar a modalidade de triathlon e suas variantes no Estado 

de Santa Catarina. Desta forma, envolvendo associações/clubes, atletas, 

assessorias esportivas, treinadores, oficiais técnicos, dirigentes, entidades 

públicas ou privadas, e estendendo a todos que tenham afinidade por 

modalidades multidesporto envolvendo corrida e ciclismo. 

A prova é idealizada para atletas federados (CODETRISC 150) ou não 

federados (Modalidades CODETRISC 30, 60, 100), conforme rege este 

regulamento. 

 

DATAS E INFORMAÇÕES:  

Data do evento: Domingo, 7 de novembro de 2021.  

Prazo limite de inscrições: 30 de Outubro de 2021 – (via Ticket Agora) 

Local da Transição: Av. João Orestes de Araújo, esq. Av. dos pescadores; 

próximo beira-mar. (Em frente Sorveteria Gelomel) 

DISTÂNCIAS: 

Prova Principal: Natação 750m/Ciclismo 20km/Corrida 5km (a partir de 14 

anos). Tempo limite 2h. 

Todas as distâncias seguem a sequência de natação, ciclismo e corrida. 

Categoria Especial Iniciantes (a partir 14 anos): 400m/10km/2,5km 

Categoria Infantil: 12-13 anos: 300m/5km/1,75km 

Festival Infantil: 8-9 anos: 100m/1,25km/500m - 10-11 anos: 

200m/2,5km/1km 

VALOR DAS INSCRIÇÕES:   

As inscrições serão feitas pelo site www.ticketagora.com.br  

http://www.ticketagora.com.br/
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 Atletas FEDERADOS (CODETRISC 150) a partir de 14 anos: R$ 

290,00 

(Estes pontuarão para o Ranking do Campeonato Catarinense)  

 Atletas NÃO FEDERADOS a partir de 14 anos: R$ 290,00 + 

CODETRISC – (Estes NÃO pontuam para o Ranking) 

Obs.: Atletas NÃO FEDERADOS, deverão optar por uma das 

modalidades de contribuição da CODETRISC (30, 60 ou 100), de acordo com o 

número de provas que pretende realizar no estado de SC no ano de 2021. 

https://www.ticketagora.com.br/e/CODETRISC-31633 

 Infantil: 8 a 13 anos: inscrição gratuita.  

O valor referente à inscrição não será devolvido em caso de desistência 

ou não comparecimento, como também não poderá ser transferido para outra 

prova ou outro atleta.  

Todos os Treinadores Registrados devidamente registrados na 

FETRISC no ano de 2021 terão direito a uma inscrição, para si ou para outro 

atleta por ele indicado, caso inscreva 10 ou mais atletas pagantes na prova 

como bonificação, sendo este o 11º inscrito. 

 

CATEGORIA INFANTIL:  

Para crianças com idade até 11 anos, haverá um festival, com caráter 

recreativo, lúdico, de iniciação esportiva, sem ênfase na competição e 

classificação. O Festival será gratuito, não haverá kit de atleta e nem 

premiação por categoria. Todos os que completarem o trajeto receberão uma 

medalha de participação. Para participação no festival, há necessidade de 

efetivar a inscrição via Ticket Agora.  

Para a categoria infantil 12/13 anos, também com inscrição gratuita, não 

haverá kit de atleta. Nesta categoria infantil haverá classificação e premiação. 

Todos os atletas das categorias infantis deverão realizar sua inscrição pelo site 

Ticket Agora. Lembrando que não haverá kit de atleta para as categorias 

infantis. 

https://www.ticketagora.com.br/e/CODETRISC-31633
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ENTREGA DOS KITS:  

Sábado, 06/11/2021: Entrega de Kits das 16h às 19h. 

Local: Hotel Garopaba 

Endereço: Rua Aderbal Ramos da Silva, 303 – Centro – Garopaba, SC 

OBS: Somente treinadores registrados, dirigentes de associações ou 

assessorias filiadas poderão retirar os kits de atletas ausentes. 

CATEGORIAS:   

 Masculino e feminino: 

 Infantil: 08-11 anos (Festival) / 12-13 anos 

 Infanto-juvenil e adultos: 14-15 anos, 16/19, 

20/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49, 

50/54, 55/59, 60+, Mountain Bike. 

 Paratleta e Revezamento 

Para fins de inscrição do triatleta será considerada a idade em 31/12/2021.  

 

PREMIAÇÃO:  

Premiação para os 5 (cinco) melhores classificados na categoria geral, 

Masculino e Feminino, a partir de 14 anos. A partir do sexto colocado de cada 

naipe na categoria geral, o triatleta entra na sua faixa etária. A premiação será 

troféu até o terceiro de cada categoria, com exceção da categoria infantil 8 a 11 

anos. 

O atleta deverá se apresentar no pódio devidamente uniformizado 

(uniforme de sua equipe, patrocínios e apoio, etc.) ou com vestimenta 

apresentável para a ocasião e utilizar somente o espaço a este fim, não sendo 

permitida a posse de banners ou faixas e afins que superem este espaço. Não 

é permitido subir ao pódio com o torso nu.  

  

PROVA – REGULAMENTO - REGRAS  

A Prova 29º. Triathlon de Garopaba 2021 segue o Regulamento World 

Triathlon/CBTRI/FETRISC com adaptações e modificações que serão 

previamente comunicadas antes de cada prova.  
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Os árbitros aplicarão as penas previstas nos regulamentos específicos, 

cabendo recurso destas punições e o Árbitro Geral proferirá o deferimento ou 

indeferimento em primeira instância.  

A Prova será supervisionada pelo Presidente da FETRISC (que não 

atuará como árbitro), ou por quem o Presidente determinar.  

Em caso de desistência em uma prova, o triatleta ou responsável deverá 

comunicar imediatamente a organização.  

Todos os triatletas regularmente inscritos são considerados 

conhecedores do presente regulamento e das regras da modalidade.  

Em todas as categorias, será permitido o vácuo. Na prova principal e 

iniciantes será permitido o uso de bicicletas Time Trial (TT); e é permito vácuo 

entre sexos e diferentes tipos de bicicletas. 

 

Resumo principais regras: 

a) Na largada o atleta deverá estar posicionado na área de largada de 

acordo com a orientação do árbitro; 

b) O capacete tem que ser rígido, com no mínimo 2 cm de espessura, coberto 

por material sintético; 

c) O capacete deverá ser preso a cabeça por tiras de material sintético de boa 

qualidade, providas de fechos de segurança. Capacetes com elásticos ou 

sem fecho de segurança são proibidos; 

d) É proibido a retirada da bicicleta do cavalete antes de colocar na cabeça o 

capacete e afivelá-lo, bem como desafivelar o capacete antes da colocação 

da bicicleta no cavalete (penalização por tempo); 

e) É proibido pedalar com o capacete desafivelado (penalização por tempo); 

f) É de responsabilidade do competidor manter-se dentro do percurso 

demarcado (desclassificação); 

g) É proibido correr e/ou pedalar com o torso nu (desclassificação); 

h) É proibido progredir sem a bicicleta (desclassificação); 

i) Os atletas que estiverem na frente não devem bloquear os outros. É 

proibido a utilização do ziguezague para impedir a ultrapassagem do 

oponente (notificação ou desclassificação); 
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j) No caso de troca de rodas, pneus ou acontecer qualquer problema 

mecânico com a sua bicicleta, não será permitido ajuda externa. O 

competidor deverá resolver o problema sozinho (desclassificação); 

k) Qualquer atleta que aparentar aos árbitros, apresentar perigo para ele 

mesmo ou outros, pode ser desclassificado e retirado da prova. Ex.: falta de 

coordenação motora ou imperícia com sua bicicleta; 

l) Será permitido a utilização do vácuo, salvo em situações que o Delegado 

Técnico ou o Diretor de Prova determinar o contrário por medida de 

segurança; Atenção: Atletas com bicicleta Time Trial (TT) ou road que 

tenham o acessório, não podem pedalar no pelotão clipados. 

m) Não é permitido a utilização de fones de ouvidos; 

n) É de responsabilidade do atleta conhecer e manter-se no percurso; 

o) O atleta pode correr ou caminhar; 

p) O número de competição deve ser colocado na parte da frente do corpo, 

entre o peito e a cintura, de forma que fique bem visível; 

q) Os números, e adesivos fornecidos pela organização não pode ser 

recortado ou sofrer qualquer tipo de alteração; 

r) Serão pré-estabelecidos horários de abertura e fechamento da Área de 

Transição, o não cumprimento destes horários podem caracterizar uma 

notificação ou até mesmo uma desclassificação; 

s) Após a entrada na área de transição depois de feito o check-in, o atleta não 

poderá mais sair da área de transição com o seu material, exceto o da 1ª 

etapa (natação); 

t) Os atletas devem usar apenas o espaço a eles destinados e não devem 

impedir progresso de outros competidores na Área de Transição; 

u) É expressamente proibido pedalar na Área de Transição (penalização por 

tempo); 

v) Os atletas devem montar e desmontar de suas bicicletas a partir da faixa 

pré-estabelecida e devidamente marcada (linha de monte/desmonte); 

w) Os atletas devem colocar suas bicicletas nos cavaletes, em local 

previamente estipulado (notificação); 

 

PROGRAMAÇÃO 
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Terça-feira, 02/11/2021: encerramento das inscrições; 

Sábado, 06/11/2021: Entrega de Kits das 16h às 19h. 

Local: Hotel Garopaba 

Endereço: Rua Aderbal Ramos da Silva, 303 – Centro – Garopaba, SC 

Domingo, 07/11/2021: 

Local da Transição: Av. João Orestes de Araújo, esq. Av. dos pescadores; 

próximo beira-mar. (Em frente Sorveteria Gelomel) 

- 6h - Abertura Área de Transição: Bike check in Prova Principal – Triathlon 

Sprint 

- 6h45 – Fechamento da Transição 

- 7h: Largada prova Sprint (750m/20km/5km) 

- 8h30: Bike Check In categorias iniciantes e infantil 

- 9h: previsão de largada categoria iniciantes e infantil 

- A partir das 11h30 - premiação 

 

Percurso: 

Prova Principal:  

 

Percurso: 

Prova Iniciantes/ categoria 12-13 anos:  

 

Percurso: 

 

Categoria 10-11 anos:  

Categoria 08-09 anos:  


