
AQUATHLON (etapa Bertioga)

Data 10 de JULHO

Largada as 8h30

Retirada do kit  SÁBADO  DIA 09 DAS 14H AS 18H

(QUIOSQUE 1) PRAIA DA ENSEADA EM BERTIOGA

Retirada do kit DOMINGO DIA 10

Valor :80 reais (kit participação)

Kit:chip +numero de peito +touca +medalha de participação

Valor :100 kit básico

Camiseta+ touca+ chip + medalha de perticipação

Limite :100 atletas

Premiação 5 primeiros colocados geral masculino e feminino com medalhão

Local: Bertioga (enseada) ao lado do forte são joão

Ao se inscrever o atleta deve selecionar o tamanho da sua camiseta baby p m g gg , camiseta
p m g gg

As provas de Aquathlon serão disputadas em percurso de Natação e Corrida e terão distâncias
definidas para cada etapa de acordo com as características do local de sua realização e
poderão se disputadas nas categorias

750MTS DE NATAÇÃO E 5KM DE CORRIDA ( areia da praia)

Transição : o atleta deverá deixar seu tênis na área determinada pela organização.

Deverá correr utilizando o numeral de peito

Não poderá correr sem camiseta

Roupa de borracha liberada

Não haverá premiação por categorias

É obrigatório a utilização da touca fornecido pela organização .



INDIVIDUAL  – Masculino / Feminino – Cada atleta deve cumprir as distâncias de Natação e
Corrida.

PODERÃO PARTICIPAR ATLETAS DE 14 A 100 ANOS

REGRAS GERAIS: - É permitido o uso de roupa de neoprene/wetsuits , macaquinhos e maiôs
com zíper.

É obrigatório o uso de tênis para corrida.

É proibido correr com o tronco nu

- É obrigatório o uso do numeral de peito visível na frente do corpo e marcado no braço.

- Cada atleta deve apresentar seu material de prova na área de transição dentro do horário
pré-estabelecido pela organização em recipiente próprio, bolsa ou caixa organizadora.

entrega e retirada desse material só poderá ser feita pelo próprio atleta identificado pelo seu
numeral.  

forma de disputa das provas permitirá que as distâncias sejam cumpridas no formato de
circuito ou percurso, utilizando bóias e (ou) embarcações para cumprimento da distância e do
trajeto na natação e corrida na praia, ruas ou trilhas de acordo com as características do local.

O Árbitro Geral definirá um tempo limite para classificação e duração das provas, durante o
Congresso Técnico da etapa.

Somente serão permitidas no perímetro da prova embarcações e veículos da arbitragem ou
devidamente autorizadas pelo Árbitro Geral ou Organização.

DAS CATEGORIAS - AQUATHLON

DA PREMIAÇÃO - AQUATHLON Art.34º Todo atleta ao completar a prova receberá uma
medalha de participação.

Para recebimento da medalha é obrigatório que o atleta devolva o chip de cronometragem.

§ 2º A não devolução do chip de cronometragem acarretará em uma multa no valor de R$
100,00 a ser paga pelo atleta ao final do evento, vetando a participação do atleta e equipe
correspondente em outras etapas do AQUASERIES  até a quitação do débito.

PREMIAÇÃO PARA OS 5 PRIMEIROS GERAL MASCULINO E FEMININO COM MEDALHÃO.


