1.0. GERAL
1.1. O atleta receberá no kit uma TORNOZELEIRA com Chip, a qual tem que estar fixada
no tornozelo durante toda a competição, o não uso ou a sua perda, deverá ser informado a
organização, ficará sem tempo de prova e estará sujeito a desclassificação (a desclassificação ocorrerá
se não for possível identificar o atleta no posto de controle da chegada). Ao retirar o kit, terá que
passar no stand para validação do chip.
1.2. Todas as informações sobre o evento serão feitas via site de inscrição e as demais informações
poderão ser solicitadas no email podiumagencia@gmail.com
1.3. Em caso de mudança de data de etapa, a Podium Agencia tem prazo máximo de até 20 dias para
comunicar os atletas, (a comunicação será feita conforme consta no ITEM 1.2 e 1.4, do CAP I) no caso
de cancelamento, a Podium Agência, tem até 20 dias para comunicar (a comunicação será feita através
do ITEM 1.2, do CAP I) o valor a ser devolvido é o valor pago na data da inscrição, conforme a tabela de
valor no ato da inscrição.
1.4. O atleta inscrito que por algum motivo desistir de participar, (qualquer motivo) após 7 dias da
compra da inscrição não terá o valor ressarcido.
1.5. O número é intransferível, caso seja repassado a outro atleta, será desclassificado e o atleta que o
transferir será suspenso doa próximos eventos promovidos pela Podium Agência.
1.6. Limite de inscrições: 600 vagas.
1.7. O KIT DE PROVA, será entregue na véspera da prova das 10h às 17h, a NÃO retirada na data e
horário estipulado no regulamento, será desclassificado (a programação oficial se encontra no site
oficial, menu: programação oficial).
1.8. Para a retirada do kit é obrigatório apresentar documento de identidade (pode ser cópia) do atleta.
Não será aceito foto do documento no celular, tablet, etc. O kit será composto de camiseta em
poliamida, touca de natação e sacochila
1.09. O atleta que não retirar o kit no dia e horário determinado não terá mais direito ao mesmo.
1.10. A organização da prova terá para o atendimento do atleta HOSPITAL Santa Casa de Ubatuba caso
seja necessário à remoção.
1.11 É obrigatório todos os atletas entrarem na área de transição dentro do horário limite, (no site
oficial: www.podiumagencia.com lá encontra-se todos os horários) quem não o fizer será
desclassificado e não poderá participar da competição.
1.12 O atleta receberá no KIT de PROVA, NUMERO de PROVA, é obrigatório estar exposto e fixado
durante o ciclismo e a corrida pedestre na parte frontal da camiseta, a não fixação em local
descriminado acarretará em desclassificação do atleta
1.13. Os fiscais podem punir qualquer atleta, antes, durante e depois da prova, que descumprirem esse
regulamento ou por alguma ação antiesportiva
1.14. O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela
organização, as quais estão previstas no regulamento.
1.15. Para o atleta da DISTÂNCIA SHORT, o primeiro cartão amarelo é de advertência.
1.16. O fiscal pode determinar o local onde o atleta deverá parar para cumprir sua punição, o tempo só
começa a contar, quando o atleta estiver com os 2(dois) pês no chão, a não obediência resulta em
desclassificação do atleta.
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1.18. O atleta que agredir o fiscal ou algum membro da organização, com palavras ou fisicamente, será
desclassificado da prova e será julgado por uma comissão formada e presidida pelo Diretor Geral da
Prova, podendo sofrer punição administrativa.
1.19. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada para a
própria segurança do atleta.
1.20. O atleta que pular a grade de proteção que cerca a área de transição será desclassificado e estará
sujeito a penalidades administrativas.
1.21. A organização não se responsabiliza por materiais extraviados dentro ou fora da área de
transição.
1.22. A segurança do material de competição é de inteira responsabilidade do atleta, antes, durante e
depois da competição.

1.23. Após entrar na área de transição, o material de prova, (bicicleta, mochila, etc.) Só pode ser
retirado após a autorização do diretor da respectiva área. Para retirar o material, é obrigatório passar
na inspeção e devolver a placa com o número da bicicleta, o qual será conferido pelos inspetores.
1.24. O atleta que cortar percurso da natação, ciclismo ou corrida será desclassificado e estará sujeito
a punição administrativa pela comissão organizadora.
1.25. O atleta que não estiver presente na cerimônia de premiação perderá o direito à mesma.
1.26. A premiação será dada aos 3 primeiros colocados de cada categoria.
1.27. O início da premiação da etapa é previsto para as 12h30(detalhas na programação oficial a qual
encontra-se no site oficial).
CAP. II – INCRIÇÕES, VALORES E PRAZOS.
1. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site do evento e nos sites parceiros
1.2. Para efetuar sua inscrição você deverá fornecer todos os dados solicitados corretamente inclusive
com email válido onde você receberá todas informações do evento. Dados fornecidos errados não será
de responsabilidade dos organizadores.
1.3. As Inscrições terão o valor único de R$ 600.00
1.4. O site www.podiumagencia.com você terá lista de inscritos com seu status de pagamento.
CAP.III – CATEGORIAS SHORT TRIATHON
1.0. CATEGORIAS: Data base de cálculo ano de nascimento 31/12/2018
1.1. AMADOR SHORT: Masculino e Feminino (750m / 20 km / 5 km): 15 a 19 anos - 20 a 24 anos - 25 a
29 anos - 30 a 34 anos- 35 a 39 anos - 40 a 44 aos - 45 a 49 anos - 50 a 54 anos, 55 a 59 e acima de
60.
01. Masculino de 15 a 19 anos

11. Feminino de 15 a 19 anos

02. Masculino de 20 a 24 anos

12. Feminino de 20 a 24 anos

03. Masculino de 25 a 29 anos

13. Feminino de 25 a 29 anos

04. Masculino de 30 a 34 anos

14. Feminino de 30 a 34 anos

05. Masculino de 35 a 39 anos

15. Feminino de 35 a 39 anos

06. Masculino de 40 a 44 anos

16. Feminino de 40 a 44 anos

07. Masculino de 45 a 49 anos

17. Feminino de 45 a 49 anos

08. Masculino de 50 a 54 anos

18. Feminino de 50 a 54 anos

09. Masculino de 55 a 59 anos

19. Feminino de 55 a 59 anos

10. Masculino de 60 a mais anos

20. Feminino de 60 a mais anos

1.2. TEMPO LIMITE DE PROVA: 2h50 total de prova, após esse período o atleta terá que sair do
percurso e estará automaticamente desclassificado por insuficiência técnica.
CAP. IV
1.0. PREMIAÇÃO:
1.2. Masculino e Feminino: Geral Masculino e Feminino Troféu do 1º ao 5º colocado, Categorias Troféu
do 1º ao 5º colocado de cada categoria. Não haverá duplicidade de premiação.
CAP. VI – DISTÂNCIAS E NORMAS
1.0. NATAÇÃO DISTÂNCIAS: SHORT 750m
1.1. MARCAÇÃO DO NUMERO COM PINCEL. é OBRIGATÓRIO no OMBRO DIREITO e ESQUERDO, quem
não o tiver, NÃO pode largar.
1.2. É obrigatório o uso da tornozeleira com o chip, durante toda a competição.
1.3. É obrigatório o uso da touca de natação fornecida pela organização com o número visível. O atleta
que não a estiver usando será desclassificado.
1.4. Os atletas são obrigados a se posicionarem no grid de largada 10 minutos antes da largada. O
atleta que não cumpri-la será desclassificado.

1.5. Liberado o uso de ROUPA DE BORRACHA evento será realizado no verão com a temperatura da
água em boas condições de uso.
1.6. É obrigatório contornar as marcas ou boias de sinalização, caso não contorne será desclassificado.
Contorno braço esquerdo.
1.7. Qualquer auxílio ao atleta só é permitido desde que seja feito por membros da organização, caso
tenha auxílio externo será desclassificado.
2.0.

CICLISMO DISTÂNCIAS: SHORT (20KM)

2.1. O vácuo é liberado entre participantes do mesmo sexo. Caso contrário o atleta receberá punição
com a parada e contagem de 15 segundos.
2.2. O uso de capacete duro e afivelado durante o período em que o atleta estiver montado na bicicleta,
com os dois pés no pedal ou fora do chão, é obrigatório. O não cumprimento desta regra resulta em
desclassificação.
2.3. Para atletas masculinos o uso de camiseta é obrigatório. O não cumprimento desta regra resulta
em desclassificação.
2.4. É obrigatório o uso da tornozeleira com chip durante toda a competição, quem não usar ficará sem
tempo parcial e total e será desclassificado.
2.5. É proibida qualquer ajuda externa (exceto líquidos e alimentos nos pontos estabelecido pela
organização). O atleta que receber ajuda externa será desclassificado.
2.6. É permitida ajuda entre atletas participantes, exceto troca de roda e bicicleta. O atleta que
desobedecer esta regra será desclassificado.
2.7. É proibido pedalar dentro da zona de transição, entre a faixa de segurança e os cavaletes das
bicicletas, quem o fizer será penalizado com 01 minuto no tempo total.
2.8 Durante a etapa de ciclismo o atleta da DISTÂNCIA SHORT tem que deixar o lado esquerdo livre, o
atleta que estiver obstruindo e impossibilitando a ultrapassagem ou circulação dos veículos da
organização, receberá cartão amarelo (com 2 cartões amarelo o atleta é desclassificado).
2.9. Todo o atleta deverá respeitar os cones de divisão de pista, o atleta que desrespeitar, será
advertido com cartão amarelo.
2.10. O número da bicicleta e a tornozeleira com o chip, será entregue no kit de prova, é obrigatório o
uso durante toda a competição, quem não usar será desclassificado. A tornozeleira com o chip tem que
ser devolvido junto a entrega das medalhas, a placa com o número da bicicleta tem que ser devolvida
quando for retirar a bicicleta da área de transição
2.11. É obrigatório contornar as placas de retorno, caso retorne antes da placa será desclassificado.
3.0. CORRIDA DISTÂNCIAS:

SHORT(5.5km) – Distancia a ser percorrida praia Ubatumirim

3.1. O número tem que estar visível na frente e na altura do abdômen do atleta, se não estiver o atleta
será orientado, caso não atenda, será desclassificado. O número não pode ser dobrado ou recortado,
caso esteja será desclassificado. A tornozeleira com o chip, tem que ser usada no tornozelo durante
toda a competição, quem não usar, ficará sem tempo total e poderá ser desclassificado
3.2. É obrigatório o uso de camiseta para os atletas masculinos. O não cumprimento desta regra resulta
em desclassificação.
3.3. É obrigatório durante toda a etapa, o uso do chip.
3.4. Não é permitida ajuda externa, exceto líquidos e alimentos, qualquer outra ajuda externa
acarretará em desclassificação.
3.5. É obrigatório falar o número no retorno para ser anotado pela organização. Caso o atleta não
conste na lista de anotação do retorno, será desclassificado.
3.6. É obrigatório fazer o retorno contornando a(s) placa(s) de retorno, caso não faça será
desclassificado.
3.7. É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique algum, o atleta receberá
cartão amarelo ou vermelho. Podendo ser desclassificado.

