20º TRAVESSIA DA SEPULTURA DE NATAÇÃO 2022
Arena na Praia em frente ao Hotel Vila do Farol: a Av. Ver. Manoel dos Santos, 1493, Bombinhas, SC

A paradisíaca Travessia da Sepultura chega na sua histórica 20º edição, com largada nas águas transparentes da
Praia da Sepultura e chegada na Praia Central de Bombinhas
Os atletas inscritos terão que obrigatoriamente seguir todas as regras, normas e instruções determinadas sobre as
provas pelo Árbitro Geral de cada evento sob-risco de penalização, que pode variar de uma advertência até a
desclassificação do Circuito.
A concentração, confirmação de inscrição, entrega de Termo de Responsabilidade pelo atleta e retirada de kit serão
sempre no local informado pela organização.
Fica obrigatório o atleta contornar o percurso de prova estabelecido pela organização.
Na chegada o atleta deverá passar pelo funil de controle.
Todos os atletas inscritos são considerados conhecedores do presente regulamento a aceitamos suas condições
nos termos que foram apresentadas.
Horários das largadas
Sábado 15/10
3km: 9h00
Domingo 16/10,
1,5km: 9h00
800 metros: após a chegada do ultimo nadador da prova de 1,5km
200 metros Crianças: após a chegada do ultimo nadador da prova de 800m.
Observações:
1) Poderá haver alterações nos horários e percursos por motivo de segurança.
2) Todo nadador deverá se apresentar no local de largada até 15 minutos antes do início da prova.
VALORES E PREMIAÇÕES
Valores de Inscrição:
1º LOTE R$130,00 até o dia 03/11/2022 por prova individual
2º LOTE R$150,00 até o dia 18/11/2022 por prova individual
3º LOTE R$170,00 até o dia 01/12/2022 por prova individual
PREMIAÇÃO POR ETAPA
- Medalha de participação para todo o atleta que completar a prova.
- Troféus para os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino.
- Troféus para os 5 (cinco) primeiros de cada categoria.
- Os 5 (cinco) primeiros colocados no geral masculino/feminino não receberão
Troféus nas categorias mas terão suas colocações asseguradas no
resultado final.
Todo atleta inscrito nos pacotes promocionais de inscrições antecipadas e os inscritos até 15 dias antes da prova
terão direito a uma camiseta e uma touca para cada fim de semana de prova em que foi inscrito.
Os inscritos após essa data estarão sujeitos à indisponibilidade e terão um custo extra para aquisição das mesmas.
Obs.: As camisetas serão entregues por ordem de chegada, não garantimos a numeração.
PREMIAÇÃO DO RANKING FINAL
Serão oferecidos Troféus a todos os nadadores ranqueados. Esses Troféus somente serão confeccionados após
confirmação por e-mail com
antecedência de 10 dias da data da cerimônia de entrega a ser definida e com o depósito no valor a ser definido

