
REGULAMENTO 
CIRCUITO  

NATA CÃO BILLINGS  
 

DIAS:  

HORÁRIO DA 1ª LARGADA: 08:00 Hrs.  

DIST.: 300 metros, 750, 1.500 e 3.000 metros 

RETIRADA DE KIT: 6:30 às 7:45 HRS. 

LOCAL: ESTRADA DA XIBÓCA Nº 1206 

RIACHO GRANDE/SBCAMPO-SP. 

 
 

MARATONA AQUÁTICA 
 

DAS FINALIDADES E REGULAMENTO 
 
Existem inúmeras razões para você nadar no CIRCUITO NATA CÃO BILLINGS, além de 
promover saúde, desafio físico, sociabilização, paisagens incríveis, terá como principal 
objetivo apoiar a causa animal, 50% do valor arrecadado com as inscrições, será 
destinado para Abrigos de Cães e Gatos resgatados em nossa região, que necessitam 
muito de ajuda, venha nadar por uma boa causa. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROVA 
 

A realização da Maratona Aquática é de responsabilidade de Julio Vicuña que ficará 
responsável pela organização, as etapas da Natação serão realizada na Represa Billings, no 
interior da Chácara Scarpelli, cobertura técnica, Staff de caiaques equipados, Apoio com 
Resgate com Equipe ERA de Jet Ski, boias de localização, premiação, elaboração do 
regulamento específico e do resultado da prova. 

 
DA PROVA 

 
O Circuito NATA CÃO BILLINGS será realizado nas seguintes distâncias: 
 
Provas com distâncias de 300 metros, 750 metros, 1500 e 3000 metros. 

 
A forma de disputa da prova permitirá que a distância sejam cumprida no formato de circuito 
de 1 volta de 300 metros para crianças e iniciantes 
1 volta de 750 metros, 1 volta e 2 voltas de 1500 metros, utilizando boias para cumprimento 
das distâncias e do trajeto. 
Idade mínima para a prova kids, será de 5 anos 
A roupa de neoprene está liberada para todas as distâncias. 
 

Programação 
 
Domingo 
06h30 -  Abertura da Chácara Scarpelli 
08h00 – Largada da Prova Kids e iniciantes de 300 metros 
08h30 -  Largada da Prova de 750 metros 
09h15 -  Largada da Prova de 1.500 e 3.000 
11h00 -  Premiação 

 
DA PREMIAÇÃO 



 
O Circuito Nata Cão Billings terá premiação para os 1º, 2º e 3º 4º e 5º no Masculino e 
feminino nas provas de 300 m(categoria até 13 anos e categoria acima de 14 anos), 750m, 
1500m e 3000 metros.  
 

                                                                       
  
                                           que o atleta devolva o chip de 
cronometragem. 
  
                 do chip de cronome                                           
                                                                                      
                                                                               

 
 
Ao final do Circuito os(as) 3 melhores classificados por regularidade (com direito a 1 
descarte) Masc e Fem. nas distâncias 300, 750, 1500 e 3000 metros receberão um troféu. 

 

 
DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições devem ser realizadas através do site www.ativo.com e também por 
transferência de depósito bancário. 
Será cobrada pela inscrição online, uma taxa de comodidade que remunera não só os custos 
da inscrição online, mas também garante segurança e conveniência à transação realizada 
pelo atleta. 
  
Inscrições feitas em grupo ou equipe, poderão ser realizadas diretamente à organização por 
meio de transferência ou depósito bancário. Às equipes será oferecido: 1 cortesia para cada 
10 atletas pagantes. Para isso o responsável pelo grupo ou equipe deverá contatar e 
encaminhar as informações da equipe e dados dos atletas inscritos pelo e-mail: 
julio7vicuna@terra.com.br   
 

 

É obrigatório assinar termo de responsabilidade e usar pulseira (CHIP) de identificação. É de 
responsabilidade do(a) atleta manter-se, alimentado(a) e hidratado(a) adequadamente durante a 
prova de Natação. 
 

 Recomendamos rigorosa avaliação médica prévia e a realização de teste 
ergométrico a todos os (as) atletas. 
 
 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. A tornozeleira com chip tem que ser devolvido na 
entrega das medalhas (logo após a chegada), sua não devolução implicará em multa no valor de 100 
reais. 
 
No evento o(a) atleta vai contar com:  Tenda para Guarda Volumes , staff de caiaques, equipe 
ERA de resgates com Jet Ski para acompanhamento, mesa de frutas, hidratação (Gatorade 
/Água).   

 
 
Kit 
 
Touca, Chip e medalha   
Se 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  

http://www.ativo.com/
mailto:julio7vicuna@terra.com.br


  

 
 

SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA PROVA 
 

Primando pela segurança dos participantes, a organização pode determinar o cancelamento da 
prova, iniciada ou não, por questões de condições climáticas, segurança pública ou motivos de 
força maior. Sendo suspensa a prova por qualquer um desses motivos essa será considerada 
realizada e não será designada nova prova. 
 
Os participantes da Maratona Aquática, ficam cientes que assumem no ato da inscrição toda 
responsabilidade por riscos e danos causados por eventual cancelamento da prova por 
qualquer um dos motivos citados neste regulamento não gerando qualquer responsabilidade 
aos organizadores do evento. 
 
Na hipótese de cancelamento ou interrupção da prova não haverá devolução de taxa de 
inscrição. 

 
 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE E DIREITO DE IMAGEM 
 

No ato da inscrição no evento o participante declara estar ciente deste regulamento e para os 
devidos fins de direito declara que: 

 
Estou em plenas condições físicas e psicológicas para participação nesta prova e que 

estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de participar de 
atividades físicas. 
Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação neste evento (que incluem possibilidade de invalidez ou 
morte), isentando a organização do evento, seus organizadores, colaboradores e 
patrocinadores de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos materiais, morais, 
ou físicos que porventura venha a sofrer advindos de minha participação nessa prova. 
Declaro ter lido, aceito e me submeter a todos os termos do regulamento do CIRCUITO NATA 
CÃO BILLINGS. 
Autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do evento seja ela por foto ou  
vídeo em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para a organização do 
CIRCUITO NATA CÃO BILLINGS, seus organizadores, mídias e patrocinadores. 
Assumo todas as despesas provenientes de minha participação no evento incluindo, 
hospedagem, traslados, assistência médica, alimentação, seguros e quaisquer outras 
despesas antes durante e depois da realização do evento. 
 

INFORMAÇÕES: 

 

Julio Vicuña: 99346-4003 (Whats App) 
 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 12 de Dezembro de 2017. 
 


