
ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA 2022 
AQUATHLON 

REGULAMENTO GERAL DA PROVA 
 
1. O EVENTO: 

A prova de Aquathlon do ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA será realizada nas dependências 
data na Lagoa da Harmonia. Serão uma prova única para adultos, com 1.250m de Natação e 
5.100m de Corrida. 
Esta prova fará parte do ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA 2022 e somará pontos para o REI E 
RAINHA DA MONTANHA. 
Seu objetivo é promover a integração de crianças, jovens e adultos, estimulá-los ao hábito da 
prática esportiva, a vida saudável e da preservação ambiental. 
Consultar Regulamento Geral do ADVENTURE GAMES TEUTÔNIA 2022 para maiores 
informações sobre o Ranking e Premiações para o REI E RAINHA DA MONTANHA. 

 
2. INFORMAÇÕES GERAIS: 

• Largada: Lagoa da Harmonia - Teutônia - RS 

• Data: 07 de maio de 2022  -  11:00h 
• Distâncias: 1.250m de Natação + 5.100m de Corrida 

 
3. CRONOGRAMA: 

• 06:30h: Abertura do Evento na Lagoa da Harmonia com Entrega de Kits 
• 11:00h: Largada da Prova 
 

4. PERCURSO e HIDRATAÇÃO: 
• Percurso: Natação na Lagoa da Harmonia, com trajeto demarcado com boias e Corrida ao 

redor da Lagoa, com trajeto sinalizado 
• Hidratação: haverá hidratação na largada e chegada para todos os competidores 

 
5. A PROVA: 

• É obrigatório o cumprimento do percurso, conforme contornos de bóia pré-estabelecidos, bem 
como o limite de prova previsto; 

• É obrigatório o uso do Chip de Cronometragem devidamente instalado para entrar na área de 
largada das provas, durante o percurso e na chegada até o ponto de leitura; 

• O atleta que abandonar a prova deverá comunicar ou se certificar que a equipe de arbitragem 
tenha registrado o seu abandono; 

 
6. EQUIPAMENTOS E PENALIDADES: 

• Todo atleta deverá nadar com uma touca por questão de controle e segurança. Não será 
permitido entrar na área de largada sem a touca de competição. 

• Uso de Roupas de Borracha/Neoprene será permitido, observada a temperatura da água: 
✓ Obrigatório: caso a temperatura da água esteja abaixo de 17,9ºC; 
✓ Opcional: caso a temperatura da água esteja entre 18ºC e 23,9ºC; 
✓ Proibido: caso a temperatura da água esteja acima de 24ºC; 

• A confirmação da condição para uso de roupa será definida pela organização no dia que 
antecede a etapa especificamente. 

 
7. ESTRUTURA DO EVENTO: 

• A Arena do Evento será montada na Lagoa da Harmonia, em Teutônia/RS. Serão 

disponibilizadas as seguintes estruturas e serviços: 

✓ Tenda de Cronometragem; 

✓ Tenda de Hidratação e Frutas; 

✓ Tenda de Entrega de Kits; 

✓ Tenda com Atendimento Médico; 

✓ Serviço de Atendimento de Emergência com Ambulância; 

✓ Palco e Pódio para Premiação; 



✓ Tendas de Expositores; 
• A Lagoa da Harmonia oferecerá uma estrutura incrível a todos os participantes e 

acompanhantes. Os participantes inscritos no evento estarão isentos do Ingresso, porém os 
acompanhentes pagarão R$ 10,00 para ingressar nas dependências da Lagoa e poderão 
usufruir das seguintes estruturas: 

✓ Banheiros e Vestiários com Chuveiro; 
✓ Restaurante e Lancheria; 
✓ Estacionamento nas Dependências da Lagoa; 
✓ Atividades Recreativas para as crianças. 

 
8. KIT ATLETA: 

• Camiseta, Medalha de Participação e Kit de Cronometragem; 

 
9. INSCRIÇÕES: 

• Prova de Aquathlon: 
✓ 1º Lote: R$ 120,00 + taxa do site 
✓ 2º Lote: R$ 140,00 + taxa do site 
✓ Lote Único Idoso: R$ 100,00 + taxa do site 

• Atletas com mais de 60 anos devem apresentar declaração médica declarando aptidão a prática 

de esporte com validade máxima de 3 meses. O atestado médico, escaneado, deve ser enviado 

para o email lemureventos@gmail.com  no ato da inscrição. A inscrição só será confirmada após 

o recebimento do atestado. 

• Inscrições para Grupos: 
✓ Descontos especiais para grupos, academias e assessorias. 
✓ Contato pelo email lemureventos@gmail.com ou cel: (51) 99951.0993 

 
10. CATEGORIAS: 

• Geral Masculino e Geral Feminino; 
• Faixas Etárias Masculinas e Femininas: 

▪ 14 a 19 anos; 
▪ 20 a 24 anos; 
▪ 25 a 29 anos; 
▪ 30 a 34 anos; 
▪ 35 a 39 anos; 
▪ 40 a 44 anos; 
▪ 45 a 49 anos; 
▪ 50 à 54 anos; 
▪ 55 a 59 anos; 
▪ 60 anos em diante 

• Para fins de classificação nas faixas etárias, será considerada a idade que o atleta terá no dia  31 
de dezembro de 2022. 

 
11. PREMIAÇÕES: 

• Categoria Geral Masculina e Geral Feminina: 
✓ Troféu do 1º ao 5º lugar 

• Categorias Por Faixas Etárias: 
✓ Troféu do 1º ao 3º lugar 

• Não haverá premiação dupla. Atleta premiado na Geral, não será premiado nas faixas etárias. 
 
12. SEGURO ATLETA E ATENDIMENTO MÉDICO: 

• Todos os participantes terão seguro de acidentes pessoais. As abrangências do seguro serão 
fornecidas pela empresa contratada para prestação deste serviço. 

• O atendimento médico de emergência será feito por duas UTIs móveis de plantão na Arena do 
Evento e no percurso. Em caso de necessidade a remoção será feita ao Hospital Municipal de 
Teutônia. 

 
13. INFRAÇÕES E PENALIDADES: 

• Serão motivos de possível penalizações:  
✓ Propositalmente empurrar ou dificultar a ação de outro nadador; 
✓ Utilizar-se de propulsores; 
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✓ Não cumprir integralmente o trajeto estabelecido; 
✓ Ingerir bebidas alcoólicas, drogas ou estimulantes; 
✓ Causar danos a propriedades particulares ou a natureza; 
✓ Atrapalhar o atendimento da equipe de resgate ou o trabalho dos Fiscais; 
✓ Praticar atos antidesportivos ou desrespeitar as pessoas; 
✓ Desacatar ou desrespeitar as decisões da Organização e orientações dos Resgates ou 

dos Fiscais; 
✓ Subir na embarcação de resgate; 
✓ Trocar o chip ou número de identificação com outro participante sem comunicar a 

Organização antes de ser dada a largada e com as devidas alterações no sistema; 

• Casos omissos no regulamento serão analisados e julgados pelo Diretor de Prova e por uma 
Comissão de Atletas, se for necessário; 

• A desclassificação lança o participante ao último lugar de classificação na prova; 
• Recursos e Protestos serão aceitos pela Organização da Prova dentro do prazo previsto 

de 5 minutos após a chegada do último participante da categoria e publicação dos 
resultados no mural do  evento; 

• As Penalidades podem ser desde advertências, acréscimo de tempo, trocas de posição 
ou desclassificação; 

 
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• A prova visa promover a prática esportiva ao ar livre, assim como também a relação  entre o 
esporte e a natureza; 

• As provas acontecerão com qualquer condição climática. Qualquer decisão contrária a isso 
só poderá ser tomada pela organização da prova e visando a segurança dos atletas; 

• O atleta deverá usar o chip e o número de peito fornecidos pela Organização para 
identificação durante a prova, sob pena de desclassificação se este item não for cumprido; 

• Caso a organização sinta necessidade, poderá solicitar atestado médico do atleta para 
participação  na prova; 

• Caso haja transferência do evento por motivo de força maior para data posterior, não será 
devolvido  o valor da inscrição; 

• Ao efetuar a inscrição o participante concorda com o uso de sua imagem pela Organização do 
Evento para divulgação; 

• Haverá estacionamento no local, porém as vagas serão limitadas e por ordem de 
chegada. A Organização do Evento e os responsáveis pelo estabelecimento não se 
responsabilizarão por  qualquer dano, furto ou roubo de veículos ou equipamentos 
deixados nos mesmos; 

• O participante, no momento da inscrição, declara estar apto fisicamente e em boas 
condições de saúde para realizar a prova, eximindo a organização da mesma de qualquer 
tipo de responsabilidade; 

• A organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou 
alterar este  regulamento, total ou parcialmente, a qualquer momento sem aviso prévio. 

 
 
 
Chancela da Federação Gaúcha de Triatlon 
Diretor Técnico do Evento: 
Alexandre Martins – CREF 6657G/RS 
Realização e Organização:  
Lêmur Eventos Ltda. (CNPJ: 04.214.168/0001-50) 
Informações: (51) 99951.0993  -  lemureventos@gmail.com 


