
REGULAMENTO 2018 

O Heróis do Triathlon é uma série de 4 eventos de triathlon realizados. 

Sendo as 3 etapas nas distâncias Sprint, Olímpico e Duathlon e 1 de longa distância 

(1200/120/12 – 600/60/6). 

 

As provas serão realizadas nos seguintes locais e datas: 

Etapa 1 – 18 de fevereiro de 2018 – Penha/SC; 

Etapa 2 – 10 de junho de 2018 – Praia Mansa de Caiobá - Matinhos/PR; 

Etapa 3 – 02 de setembro de 2018 – Praia Mansa de Caiobá – Marinhos/PR – Etapa 

Longa (1200/120/12 – 600/60/6); 

Etapa 4 – 25 de novembro de 2018 – Florianópolis/SC. 

 

 

CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO: 

A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficiais de 

comunicação abaixo: 

- E-mails: lucio@nossotimebrasil.com.br e rafael@nossotimebrasil.com.br 

- Site oficial: www.esportepraviver.com.br 

- Página Facebook Oficial: https://www.facebook.com/heroisdotriathlon/   

 

 

1. A PROVA 

 

 

1.1 - O evento será realizado no dia 10/06/2018, na cidade de Matinhos / PR – Praia Mansa 

de Caiobá. 

1.2 - A prova de Triathlon terá largada na Praia da Mansa de Caiobá, conforme o percurso 

detalhado divulgado no site www.esportepraviver.com.br  

1.3 - Concentração, Largada e Transição 

- 06:00h | Abertura da Transição e bike check-in 

- 07:30h | Fechamento da Área de Transição e término do Bike check-in 

- 07:45h | Orientações da prova 

- 07:50h | Largada Sprint, Mountain Bike e Duathlon Masculino 

- 07:50h | Largada Sprint, Mountain Bike e Duathlon Feminino 

- 08:15h | Largada Olimpico Masculino 

- 08:15h | Largada Olímpico Feminino 

- 09:30h | Check-In KIDS 

- 10:00h | 1ª Largada (2ª e 3ª largadas na sequência) 

- 11:30h | Liberação da área de transição (previsão) 

- 11:50h | Início da premiação 

* Os horários citados acima, poderão variar entre 5 e 10min a mais ou a menos. 
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1.4 - É obrigatório todos os atletas entrarem na área de transição dentro do horário limite, quem 

não o fizer será desclassificado e não poderá participar da competição. 

1.5 – O Heróis do Triathlon – 2ª Etapa é composto por modalidades: Sprint, Olímpico, MTB e 

Duathlon. 

Modalidade Sprint e Mountain Bike: 

Natação | 750 m 

Ciclismo | 20 km 

Corrida | 5 km 

 

Modalidade Duathlon: 

Corrida | 5 km 

Ciclismo | 20 km 

Corrida | 2,5 km 

 

Modalidade Duathlon KIDS (corrida | ciclismo | corrida): 

4 a 7 anos 200m | 1000m | 100m 

8 a 10 anos 400m | 3000m | 200m 

11 a 13 anos 800m | 4500m | 400m 

 

Modalidade Olímpico: 

Natação | 1,5 km 

Ciclismo | 40 km 

Corrida | 10 km 

 

1.6 - A prova terá a duração máxima de 3h30, sendo os equipamentos/serviços, 

desligados/desativados após este período. O ATLETA que não estiver dentro do tempo 

projetado, em qualquer ponto do percurso, será convidado a retirar-se da competição, 

finalizando a prova neste ponto, a partir do qual a ORGANIZAÇÃO não será mais responsável 

por qualquer tipo de serviço ou apoio a este triatleta. 

1.7 – O atleta deverá observar o trajeto ou percurso balizado para prova, não sendo permitido 

qualquer outro meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem ou corte do percurso 

indicado. 

 

2. Estrutura Geral da Prova  

 

Hidratação 

 

2.1 – Será oferecida água na entrada da transição; 

2.2 – Será oferecida água na transição do Ciclismo para a Corrida; 

2.3 – No percurso da corrida haverá posto de água a cada 2,5km; 

2.4 – Todos os atletas terão direito à hidratação na Arena do evento após término da prova. 

 

Banheiros Químicos 

      2.5 - Haverá banheiros químicos na Arena do evento. 

 

Ambulâncias 

    2.6 – Haverá 1 ambulância na arena do evento a cada 250 atletas. 



     Guarda-Volumes 

     2.7 - Haverá Guarda Volumes gratuito aos participantes. Recomenda-se que os pertences 

sejam deixados no guarda-volumes até 15 minutos antes da largada. Os volumes serão 

embalados em sacos fornecidos pela organização e devidamente identificados com o número do 

atleta. 

     2.8 - No guarda-volumes pedimos que não sejam deixados VALORES tais como: relógios, 

acessórios de alto valor, equipamentos eletrônicos, de som ou celulares, cheques, cartões de 

crédito, carteiras com dinheiro, entre outros pois no ato da entrega do volume por parte do 

ATLETA aos cuidados da ORGANIZAÇÃO não será feita uma vistoria ou abertura do volume 

para conferência do conteúdo. 

      2.9 – A organização não pode e não se responsabilizará pelo conteúdo das sacolas, mochilas, 

sacos, bolsas ou qualquer tipo de volume deixado no guarda-volumes, uma vez que se trata de um 

serviço de cortesia da prova. Sugere a ORGANIZAÇÃO que este serviço seja utilizado apenas 

para pequenas trocas de roupas ou itens essencialmente necessários para que o ATLETA os 

utilize após a prova. 

 

 

3. Inscrições 

3.1 - As inscrições do evento poderão ser efetuadas pelo site 

WWW.ESPORTEPRAVIVER.COM.BR e nas lojas credenciadas que serão divulgadas pela 

organização. 

3.2 - Valores: 

1º Lote - de 02/03/2018 à 01/04/2018 

Sprint, Mountain Bike e Olímpico: R$ 195,00 

Duathlon: R$ 175,00 

 

2º Lote - de 02/04/2018 à 06/06/2018 

Sprint, Mountain Bike e Olímpico: R$ 225,00 

Duathlon: R$ 190,00 

Duathlon KIDS: R$ 50,00 

 

* No dia do evento ou na entrega de kits: individual: R$ 255,00 / Duathlon: R$ 205,00 / Duathlon 

KIDS: R$ 65,00 

 

IMPORTANTE 

3.3 - A organização disponibilizará na retirada de kits camisetas nos tamanhos: Baby Look 

tamanho único, P, M, G e GG. 

3.4 - Até dia 18/05/18 é possível escolher o tamanho da camiseta via site no ato da 

inscrição, após esta data, sujeito a disponibilidade 

3.5 - A data limite para a escolha da camiseta existe por questões de logística do pedido das 

camisetas para o fornecedor. 
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3.6 - O(a) atleta não poderá alegar impossibilidade de participar do evento, caso não tenha 

camiseta em tamanho que lhe sirva. 

3.7 - O(a) atleta está autorizado a participar com camiseta de sua livre escolha, desde que 

esteja com o número de identificação corretamente fixado. 

3.8 - O atleta que se inscrever com nomes diferentes durante o campeonato poderá ter 

problemas no ranking geral, eximindo a organização da responsabilidade de conferência. 

3.9 - O atleta inscrito que, por algum motivo, desistir de participar, poderá transferir para 

outra etapa do mesmo ano ou terá devolvido 50% do valor pago, caso solicite por escrito 

até 15 dias antes da prova. 

3.10 - Poderão haver inscrições para o evento disponíveis no local de entrega de kits, caso não 

tenha sido atingido o número máximo de inscritos, ou a critério da ORGANIZAÇÃO. Sujeito a 

alterações por etapa. 

3.11 - O atleta que fizer inscrição na véspera da prova poderá ter seu número de ordem fora da 

categoria de idade. 

3.12 - A inscrição do atleta implica no total entendimento do regulamento, devendo qualquer 

dúvida ser esclarecida junto à organização. 

3.13 - Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de acordo com a lei no 

10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para comprovação da 

idade será necessário a apresentação de documento original de identidade no dia da retirada 

de kits. 

3.14 - Somente as etapas 1, 2 e 3 serão consideradas para o Ranking do Campeonato. 

 

 

4. Categorias 

4.1 – As categorias masculinas e femininas serão dividias conforme abaixo: 

- Categoria 13 A 15 (Somente para Sprint) 

- Categoria 16 a 19 

- Categoria 20 A 24 

- Categoria 25 A 29 

- Categoria 30 A 34 

- Categoria 35 A 39 

- Categoria 40 A 44 

- Categoria 45 A 49 

- Categoria 50 A 54 

- Categoria 55 A 59 

- Categoria 60+ 

 

4.2 – As categorias de Mountain Bike serão divididas conforme abaixo, apenas na modalidade 

Srint: 

- Mountain Bike Masculino – Categoria Única 

- Mountain Bike Feminino – Categoria Única 

As categorias de DUATHLON serão divididas conforme abaixo, 

- Duathlon Masculino Speed – Categoria Única 

- Duathlon Feminino Speed – Categoria Única 

- Duathlon Masculino Mountain Bike – Categoria Única 

- Duathlon Feminino Mountain Bike – Categoria Única 

 

 

 

 



As categorias de DUATHLON KIDS serão divididas conforme abaixo, 

04 a 07 anos – Masculino e Feminino 

08 a 10 anos – Masculino e Feminino 

11 a 13 anos – Masculino e Feminino 

 

5. Percurso 

5.1 - O percurso do Heróis do Triathlon será definido da seguinte maneira: 

Natação – Praia Mansa de Caiobá 

Ciclismo – Rod. PR 508 – Alexandra/Matinhos 

Corrida – Avenida Atlântica 

5.2 - A organização não se responsabiliza pelas condições da pista, ou pelos defeitos 

apresentados em todo o trajeto. Por conta disso, os órgãos oficiais responsáveis devem 

disponibilizar antecipadamente, todas as informações sobre as ruas que integram o percurso 

da prova. 

5.3 – O percurso completo poderá ser conferido no site: esportepraviver.com.br 

 

6 Regras Gerais da Prova 

6.1 - A organização disponibilizará a estrutura de serviços durante a prova nos stands 

localizados na Arena do evento. Dentre os serviços estarão o guarda volumes, atendimento, e 

outros. 

6.2 - Todo o atleta inscrito na prova estará sujeito ao regulamento. 

6.4 - O evento terá a cobertura de seguro atleta dando condições dos primeiros atendimentos e 

encaminhamento para hospital público. 

6.5 - Qualquer material esquecido pelo atleta durante a prova poderá se retirado no simpósio 

da próxima etapa ou na sede da NossoTime em Curitiba. 

6.6 - Caso o mar não apresente condições de segurança para a prova de natação, a prova será 

transformada em Duathlon, ou seja, 5 km de corrida, 20 km de ciclismo, 5 km de corrida para 

os atletas sprint triathlon e 10 km de corrida, 40 km de ciclismo, 5 km de corrida para os atletas 

do olímpico. 

6.7 - O critério de pontuação do campeonato será mantido, mesmo com a mudança para o 

duathlon. 

6.8 - Ao participar deste evento, o atleta assume total responsabilidade pelos dados fornecidos, 

aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de transporte, 

hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 

6.9 - Ao participar deste evento, o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem, 

inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser aferida 

com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, 

internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

6.10 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para 

a orientação dos participantes. 

6.11 - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os triatletas. 

6.12 - A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, 

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo atleta inscrito no evento, seja ao 

patrimônio publico, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor. 

6.13 - Todo atleta tem a obrigação de preencher online corretamente a ficha de inscrição do 



evento. 

6.14 - Ao se inscrever no evento o atleta disponibiliza seus dados e autoriza aos 

organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer 

tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

6.15 - A organização se reserva o direito de alterar qualquer um dos itens deste regulamento 

sem prévio aviso, conforme as necessidades do evento informando estas alterações na 

retirada do kit. 

 

7.  Regulamento Natação 

 

Olímpico 1,5 Km – Sprint 750 m 

7.1 - O número de identificação é obrigatório. Caso contrário acarretará na desclassificação do 

atleta. 

7.2 - É obrigatório o uso do chip, caso seja disponibilizado, durante toda a competição, quem 

não usar ficará sem tempo parcial e total e será desclassificado. 

7.3 - É obrigatório o uso da touca de natação fornecida pela organização com o número visível. 

O atleta que não estiver usando será desclassificado. 

7.4 – Os Atletas são obrigados a estarem no local da largada 5 minutos antes do início da 

prova. Caso a prova seja convertida em Duathlon a mesma regra se aplica. O atleta que não 

cumpri-lá será desclassificado. 

7.5 - É liberado o uso da roupa de borracha para todas as categorias, nas distâncias short e 

distância olímpica, independente da temperatura da água. 

A roupa de borracha será liberada de acordo com a medição da temperatura da água, no dia 

anterior a largada e comunicada no simpósio técnico da prova. 

7.6 - É obrigatório contornar as marcas ou bóias delimitadas pela organização, caso não 

contorne será desclassificado. 

7.7 - Qualquer auxílio ao atleta só é permitido desde que seja feito por membros da 

organização. 

7.8 - Os atletas da categoria Olímpico, terão o tempo limite de 1 hora para completar a 

natação, caso ultrapasse o tempo limite, será desclassificado e não poderá continuar na 

competição. 

7.9 – As largadas masculinas e femininas são separadas. A mulher que largar na mesma 

largada do masculino e vice versa, será desclassificada. 

 

8. Regulamento Ciclismo 

 

Olímpico 40 km - Sprint/Mountain Bike/Duathlon 20 km 

8.1 - O vácuo é permitido em todas as distâncias. 

8.2 - 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. 

8.3 - É obrigatório o uso do chip durante toda a competição, quem não usar ficará sem tempo 

parcial e total e será desclassificado. 

8.4 - É proibida qualquer ajuda externa (exceto líquidos e alimentos). O atleta que receber 

ajuda externa será desclassificado. 

8.5 - É permitida ajuda entre atletas participantes, exceto troca de roda e bicicleta. O atleta que 

desobedecer esta regra será desclassificado. 



8.6 - 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. 

8.7 - Vácuo: Para a 2ª etapa, o vácuo estará liberado para todas as distâncias; 

8.8 - O atleta terá 15 segundos para ultrapassar, caso não consiga, deverá recuar 

imediatamente e sair da zona de vácuo. Caso não cumpra esta regra o atleta receberá cartão 

amarelo resultando em uma advertência, além do cartão amarelo, deverá parar por 03 minutos 

no penalti box, caso não cumpra receberá cartão vermelho e estará desclassificado. 

8.9 - Todo atleta deverá respeitar os cones de divisão de pista, o atleta que desrespeitar esta 

regra será punido. 

8.10 - O número da bicicleta e o chip, serão entregues no kit sendo obrigatório o uso durante 

toda a competição. 

Quem não usar será desclassificado. A placa com o número da bicicleta tem deve ser 

devolvido quando for retirar a bicicleta da área de transição. 

8.11 - É obrigatório contornar as placas de retorno, caso retorne antes da placa será 

desclassificado. 

 

 

Mountain Bike - Todos as cláusulas acima incluindo estas abaixo: 

 

8.12 - É permitido nas bicicletas somente guidão com Bar-End e pneu tamanho mínimo 1,9 

(PODENDO SER SLICK OU SEMI SLICK) 

8.13- É proibido o uso de Clip (no Guidon). 

8.14- Atleta de MTB não poderá pegar vácuo de SPEED e vice-versa. 

 

 

9. Regulamento Corrida 

Olímpico 10 km - Sprint/Mountain Bike 5 km 

9.1 - O número de peito deve estar visível na frente e na altura do abdômen do atleta, se não 

estiver o atleta será orientado. Caso não atenda, será desclassificado. 

9.2 - É obrigatório durante toda a etapa, o uso do chip. 

9.3 - Não é permitida ajuda externa, exceto líquidos e alimentos. Qualquer outra ajuda externa 

acarretará em desclassificação. 

9.4 - Caso o número de peito caia durante a corrida 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. 

9.5 - É obrigatório fazer o retorno contornando a(s) placa(s) de retorno, caso não faça será 

desclassificado. 

9.6 - É proibido acompanhante de bicicleta ou a pé, caso o fiscal identifique algum, o atleta 

receberá cartão amarelo ou vermelho. Podendo ser desclassificado. 

 

10. Área de Transição 

10.1 - A organização não se responsabiliza por materiais de atleta extraviados dentro ou fora 

da área de transição. 

10.2 - A segurança do material de competição é de inteira responsabilidade do atleta, antes, 

durante e depois da competição. 

10.3 - 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. 

10.4 - O número é intransferível, não podendo ser usado por outra pessoa ou trocado durante o 

evento. O atleta que transferir será suspenso da etapa seguinte. 

 

 

11. Penalização 

11.1 - O atleta que cortar percurso da natação, ciclismo ou corrida será desclassificado e 

estará sujeito a punição administrativa pela comissão organizadora. 

11.2 - Os fiscais têm autoridade para punir qualquer competidor. 

11.3 - O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão, com relação às punições aplicadas pela 

organização, as quais estão previstas no regulamento. 

11.4 - Os atletas que forem punidos com vácuo, receberão um cartão amarelo e terão 3 

minutos acrescidos no seu tempo final. 

11.5 - O atleta que receber dois cartões amarelos ou cartão vermelho será desclassificado 

automaticamente. 

11.6 - O atleta que agredir o fiscal ou qualquer outro participante ou espectador 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. 

11.7 - Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser 

informada para a própria segurança do atleta. 

11.8 - Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 30 

minutos após a divulgação do resultado 

11.9 - Obs: Na categoria Revezamento as equipes poderão ser compostas por dois ou três 

atletas. 

11.10 - Será considerada idade de 31/12 para efeito de classificação na categoria. 

11.11 - O tempo limite de prova para a distância Olímpica é de 3:30hs, após esse período a 

organização não se responsabiliza pelos participantes no percurso oficial da prova além de 

estar automaticamente desclassificado. 

 

 

12. Entrega de Kits 

12.1 - Todos os participantes terão direito ao um kit especial composto de uma camiseta 

manga longa em tecido esportivo do evento, Gym sack, touca de natação, Boné Truck 

amostras de produtos, além dos números obrigatório para uso no evento. 

 

 

CHIP 

12.3 - O evento será realizado com sistema de chip (cronometragem eletrônica) e por árbitros 

oficiais. 

12.4 - O atleta receberá no kit um Chip, quem não usar, ficará sem tempo de prova e será 

desclassificado. 



13. Cronometragem 

13.1 - A aferição dos tempos será realizada pelo sistema chip (cronometragem eletrônica). 

13.2 - O ATLETA fica ciente de que a responsabilidade do correto uso do CHIP e instalação em 

seu corpo / vestuário é de sua exclusiva responsabilidade, e os mesmos podem sofrer algum 

tipo de interferência e/ou perda de informações, ficando isenta a ORGANIZAÇÃO e 

REALIZADORES de irregularidades na colocação do chip. 

13.3- Eventuais recursos deverão ser encaminhados por escrito, ao diretor da prova, até 

10 minutos após a divulgação do resultado parcial. 

13.4 - Os resultados da PROVA serão publicados no site WWW.ESPORTEPRAVIVER.COM.BR em 

até 48 horas após o término do evento. 

13.5 - Poderá a organização receber e/ou solicitar informações aos atletas para que auxiliem 

na correção de eventuais problemas no fornecimento dos resultados, sem tempo definido e 

obrigatoriedade para estas correções dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 

realização do EVENTO. 

 

 

14. Premiação 

14.1 - Todos os participantes inscritos que concluirem a prova, receberão medalhas e um 

certificado virtual pós prova. 

14.2 – Os 5 primeiros colocados gerais masculino e feminino recebem troféus especiais e 

ficam fora da premiação por categoria. 

14.3 – Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. 

14.4 - O atleta que não puder ficar para receber a premiação poderá nomear um 

representante. Caso não esteja presente e não nomeie um representante poderá retirar seu 

troféu na agência Nosso Time. 

14.5 - O início da premiação da etapa é previsto para as 11h45. 

 

Premiação do Circuito: 

14.7 – Serão premiados com troféus o atleta de cada categoria, incluindo a Categoria Geral, 

que conseguir obter o menor tempo no ranking masculino e feminino ao longo das três etapas. 

14.8 - O circuito é composto por 3 etapas ao longo do ano corrido. E como forma de garantir 

mais competitividade à prova e ao mesmo tempo, simplificar a contagem de pontos terá um 

sistema de contagem de classificação parecido com o do Tour de France, a mais famosa prova 

ciclística do Planeta. Para entender melhor: em vez da atribuição de diferentes pontos em cada 

etapa, vence o circuito quem fizer o menor tempo total somando todas as etapas. 

 

Exemplo: 

 

ETAPA 1: 

Tempo Atleta A: 1h50 

Tempo Atleta B: 2h00 

ETAPA 2: 

Tempo Atleta A: 1h40 

Tempo Atleta B: 1h30 
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ETAPA 3: 

Tempo Atleta A: 1h20 

Tempo Atleta B: 1h50 

ETAPA 4: 

Tempo Atleta A: 1h20 

Tempo Atleta B: 2h00 

Tempo Acumulado Atleta A: 06h10min. 

Tempo Acumulado Atleta B: 07h10min. 

VENCEDOR DO CIRCUITO = Atleta A 

 

 

Ranking 

14.9 - Será criado um ranking próprio do Circuito sendo um ranking geral (três modalidades) e 

outros quatro rankings temáticos como segue: 

a. Ranking Geral: Composto pelos resultados individuais no conjunto das três modalidades. 

b. Ranking Natação: Composto pelos resultados individuais da modalidade Natação. 

c. Ranking Ciclismo: Composto pelos resultados individuais da modalidade Ciclismo. 

d. Ranking Corrida: Composto pelos resultados individuais da modalidade Corrida. 

e. Ranking por Equipes: Composto pelos resultados geral das Equipes. 

 

 

15. Montagem de Tendas de Assessorias e/ou Clubes 

15.1 - Para os eventos Heróis do Triathlon a organização solicita que os interessados em 

montar tendas de apoio as Equipes / Assessorias / Treinadores requisitem autorização pública 

individual para cada montagem, pois a organização não poderá disponibilizar áreas na região 

do evento por sua conta e responsabilidade. 

15.2 - A responsabilidade pela publicidade ou exibição de marcas nas tendas que não fazem 

parte do MAPA DA ARENA publicado nesse regulamento é única e exclusiva das assessorias, 

treinadores, empresas ou clubes de corridas, eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer 

responsabilidade. 

15.3 - Caso haja montagem de tendas sem autorização pública ou patrocínio conflitante com os 

patrocinadores do evento, poderá a ORGANIZAÇÃO solicitar apoio aos órgãos públicos para 

que as assessorias / treinadores retirem sua (s) tenda(s).Caso os interessados solicitem 

autorização de montagem de suas tendas junto aos órgãos competentes as mesmas não 

poderão ter sistema de som que interfira no sistema de som do evento e não poderão 

ultrapassar os limites das áreas ocupadas pela ORGANIZAÇÃO. 

15.4 - O cadastramento dos interessados dessa área monitorada ficara por conta da 

nossoTime, que obedecerá os espaços que eventualmente sejam destinados pela 

Organização. Não podendo estes interferir no bom andamento do evento, porém dentro desta 

área não poderá haver sistemas de som, publicidade conflitante com os patrocinadores do 

evento, comércio de produtos, serviços e exibição de material político. 

15.5 - Horário para montagem é das 16h às 18h de sábado e das 4h às 6h de domingo. 

15.6 - Ficam Proibidos carros ou caminhões passando ou parados na grama, vender produtos 

de qualquer natureza, música em volume alto, cobrança de ingresso na tenda, geradores de 

energia de qualquer tipo, bolão, balão de publicidade e semelhantes, carrinho de pipoca, 

churros, algodão doce e semelhantes, brinquedos como cama elástica, castelo de bolas e 

semelhantes, churrasco ou preparação de qualquer tipo de comida utilizando-se de fogão ou 

qualquer meio semelhante, limitar a área da assessoria com “nylon”, barbante, cordão ou 



semelhantes, reservar espaço previamente através de fita zebrada ou com uma pessoa sem 

estar com sua estrutura no local para montagem. 

 

16. Disposições Gerais 

16.1 - Ao participar deste evento, o Triatleta assume total responsabilidade pelos dados 

fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento e suas regras, assume as despesas de 

transporte, hospedagem e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou 

provenientes da sua participação antes, durante e depois do evento. 

16.2 - Ao participar deste evento, o Triatleta cede todos os direitos de utilização de sua 

imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a 

ser aferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, 

promoções, internet e qualquer mídia em qualquer tempo. 

16.3 - Haverá para atendimento emergencial aos Triatletas, um serviço de apoio médico com 

ambulâncias para prestar o 1º atendimento e eventuais remoções. A continuidade do 

atendimento médico propriamente dito tanto de emergência como de qualquer outra 

necessidade será efetuado na rede pública sob responsabilidade desta. A organização não tem 

responsabilidade sobre as despesas médicas que o Corredor venha a ter durante ou após a 

prova. 

16.4 - O Triatleta ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por outro sistema 

de atendimento médico (remoção / transferência, hospital, serviço de emergência e médico 

entre outros) eximindo a organização de qualquer responsabilidade, direta ou indireta sobre as 

consequências desta decisão. 

16.5 - A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores para 

a orientação dos participantes. 

16.6 - Recomendamos rigorosa avaliação médica, inclusive a realização de teste ergométrico 

prévio para todos os Corredores. 

16.7 - Os acessos às áreas de concentração e largada serão sinalizados, sendo proibido pular 

as grades que delimitam estas áreas para entrar na pista no momento da largada ou em 

qualquer outro momento, sob qualquer pretexto. 

16.8 - A organização do evento, bem como seus patrocinadores, apoiadores e realizadores, 

não se responsabilizam por prejuízos ou danos causados pelo Corredor inscrito no evento, seja 

ao patrimônio público, a terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva 

responsabilidade do autor. 

16.9 - Poderão os organizadores / realizadores suspender o evento por questões de segurança 

pública, atos públicos, vandalismo e/ ou motivos de força maior, sem reembolso para os 

inscritos. 

16.10 - O Triatleta que em qualquer momento deixar de atender as regras descritas neste 

regulamento, ou por omissão deixar de comunicar (com registro por escrito e devidamente 

recebido pelos organizadores) a organização qualquer impedimento de sua parte, poderá a 

qualquer tempo ser desclassificado deste evento. 

16.11 - Todo Triatleta tem a obrigação de preencher corretamente a ficha de inscrição online 

do evento. 

16.12 - Ao se inscrever no evento o Triatleta disponibiliza seus dados e autoriza aos 

organizadores, patrocinadores, apoiadores, realizadores e parceiros, para que a qualquer 

tempo enviem em seu nome, no endereço eletrônico ou físico (ou qualquer outro fornecido) 

informativos, mala direta ou qualquer outro tipo de correspondência. 

16.13 - O posicionamento escolhido pelo Triatleta nos locais de largada, disponíveis no evento, 

é de única e exclusiva responsabilidade do mesmo. 

16.14 - A organização se reserva o direito de alterar qualquer dos itens deste regulamento com 



prévio aviso em nota no site oficial WWW.ESPORTEPRAVIVER.COM.BR. Sugerimos 

acompanhamento periódico do regulamento para evitar qualquer problema futuro. 

Informaremos estas alterações na retirada do kit. 

 

16.15 - A organização disponibiliza para contato com os participantes, os seus canais oficias de 

comunicação abaixo: 

- Serviço de fale-conosco através do e-mail: mauricio@nossotimebrasil.com.br 

- Site oficial: WWW.ESPORTEPRAVIVER.COM.BR 

- Página Facebook Oficial: https://www.facebook.com/heroisdotriathlon/ 

16.16 – A organização se reserva ao direito de resposta dentro do período de 48h após o 

recebimento. 

16.17 – É necessária a formalização por e-mail de qualquer solicitação que seja enviada para 

a organização da prova. 

http://www.esportepraviver.com.br/
mailto:mauricio@nossotimebrasil.com.br
http://www.esportepraviver.com.br/
http://www.facebook.com/heroisdotriathlon/

