
 

 

DO REGULAMENTO PROVA  

Artigo1º. A travessia Guardiões do Forte 2018 será realizado no dia 24 de junho às 06 horas, 
em Cabo Frio  / RJ / Brasil Na praia do Forte. 

A entrega do kit será na loja MAUNA LOA, No shopping dos biquines, na rua José Rodriguês 
Povoas no bairro  Gambôa, Cabo Frio,RJ. Dia 22 de junho das 10 hs às 18hs e dia 23 das 10 hs 
as 14hs e dia 24 no local da prova das 06hs às 06h30mn. 

 
Artigo 2º. A travessia Guardiões do Forrte 2018 será disputada nas categorias: 

 I -  Masculina e Feminina e infanto e juvenil. 

II - Grupos Etários Masculino  e feminino nos 2500mts ( 16 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 a 54 anos, 55 a 59 anos, 60 a 
64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 74 anos e 75 a 79 anos e 80+) 

III- Grupos Etários Masculino e Feminino nos 1000 mts ( 15 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 a 54 anos, 60 a 64 anos, 65 a 
69 anos 70 a 74 anos, 75 a 79 anos e 80+) 

IV- Grupo Etário Masculino e Feminino nos 150mts ( 11, 12, 13 e 14 anos) 

V- Grupo Etário Masculino e Feminino nos 50mts ( 08, 09 e 10 anos) 

0bs: Atletas menores de 18 anos e quiserem fazer a prova deverão trazer autorização por 
escrito  com assinatura  numero de RG e grau parentesco do  responsável. 

VI- Todos atletas deverão usar touca de natação ( NÃO FORNECIDA PELA ORGANIZAÇÃO). ´ 

PREMIAÇÃO 

VII- O campeão e a campeã da prova principal ( 2500mts) receberão troféu especial e ficará 
de posse provisória de uma chave simbólica de abertura dos portões do Forte. 

Os atletas ao se inscreverem na prova concordam em trazer ou enviar através de parentes 
ou herdeiros na edição seguinte a chave que será passada ao novo campeão caso perca o 
posto de Guardião do Forte. 

Ficará de posse definitiva da chave o atleta que conquistar de forma legal o primeiro lugar 
três etapas da prova principal.  

Todas as faixas etárias nos 2500mts terão premiação com medalhões para os 03 primeiros 
colocados masculino e feminino . 

A Distância de 1000mts premiará com troféu de MDF apenas os 03 primeiros na geral 
Masculino e Feminino ,Não tendo premiação em nenhuma faixa etária nessa distância. 

AS Distâncias de 150mts e 50mts terá premiação aos 03 primeiros  com medalhão com a 
faixa etária correspondente no Masculino e Feminino. 

Não haverá premiação dupla, quem classificar na geral não será premiado na faixa etária 

Artigo 3º. Para classificação das faixas etárias, deverá ser considerada a idade do atleta 
em 31 de dezembro de 2018. 

Artigo 4º. A prova terá início às 07h00min. 

Artigo 5º. É obrigatório o atleta ter o número de prova marcado no corpo por um membro 
da organização. A marcação será realizada por meio de canetão . 



  

 

 

 

Capítulo I | MODALIDADES 

NATAÇÃO  

Artigo 6º. O percurso de natação da TRAVESSIA será de 2500mts, realizado em 02 volta de 
1250mts O atleta deverá obedecer às seguintes regras: 

I - O atleta é obrigado a contornar as boias de vértices do percurso sair na areia contornar 
um cone de marcação e retornar a água para fazer a segunda volta. Caso não o faça, será 
desclassificado; 

II O percurso de natação da MINI TRAVESSIA será de 1000mts realizada em 01 volta no 
percurso balizado . O atleta deverá obedecer às seguintes regras:  

III- O atleta é obrigado a contornar as bóias de vértices do percurso sair na areia passar no 
funil de chegada pra marcação de tempo e colocação. Caso não o faça, será desclassificado; 

IV- O percurso de natação da TRAVESSINHA (2) será de 150mts, realizado em  marcação de 
75mts o atleta nada até a marcação e volta à areia e passa no funil de chegada ( podendo ser 
acompanhado por um responsável.) Caso não o faça será desclassificado receberá apenas 
medalha de participação. 

V- O percurso de natação da TRAVESSINHA (1) será de 50mts, realizado em marcação de 
25mts 

O atleta nada até a marcação e volta à areia e passa no funil de chegada ( podendo ser 
acompanhado por um responsável ). Caso não o faça será desclassificado receberá apenas 
medalha de participação. 

- É obrigatório o uso da touca de natação não fornecida pela organização. A não utilização 
provocará a desclassificação do atleta; 

- É proibido o uso de equipamentos de auxílio à natação (palmar, nadadeira, luvas, etc.). Seu 
uso provocará a desclassificação do atleta; 

- A utilização da roupa de borracha: A direção da prova avaliará a temperatura da água no 
corpo, no dia da prova.  

 a título de alerta, informando cujo resultado será anunciado pelo sistema de som, que 
definirá a permissão ou não de uso da roupa de borracha.. 

15 minutos antes da largada será liberado o aquecimento para a natação. 

- É obrigatório que o acesso à área de largada seja feito por atletas nos seus respectivos 
horários de largada a  Desobediência por parte do atleta provocará sua desclassificação. 

Esse regulamento poderá ser alterado pela organização em qualquer período sem aviso 
prévio.  
 A Organizadora não tem responsabilidade sobre o atendimento médico dos Atletas, despesas 
médicas em casos de internação ou lesões geradas pela participação na Travessia. Porém, em 
cumprimento as normas da Confederação Brasileira de Natação, será disponibilizado um 
serviço de ambulância  para atendimento emergencial dos Atletas e para a remoção destes aos 
hospitais da rede pública de saúde. Art.58. O(a)  
 
 



 
 
 
Atleta ou  seu(sua) acompanhante poderá decidir pela remoção ou transferência para 
hospitais da rede privada de saúde, eximindo-se, então, a Organizadora de qualquer 
responsabilidade ou reembolso pelas despesas decorrentes deste atendimento  médico. 
Art.59. Serão colocados à disposição dos Atletas, banheiros químicos femininos e masculinos. 
 

 

 

Segue as regras no link WWW.ticketagora.com.br 

 


