REGULAMENTO – ACQUA IBIUNA DE AQUATHLON & TRAVESSIA 2019
Art. 1º - O Evento promovido pela TH5 Eventos, tem caráter de prova avulsa, será regido pelo presente regulamento, para apuração do
resultado final, por categoria faixa etária e no geral (feminino / masculino)
Art. 2º - Modalidades e Distâncias
Aquathlon Curto – 400 mts de natação + 2 km de corrida
Aquathlon Longo – 600 mts de natação + 3 km de corrida
Travessia Curta – 600 mts de natação
Travessia Longa – 1.500 mts de natação
Parágrafo 1º. - Este calendário poderá sofrer alterações dependendo da negociações com as Prefeituras envolvidas ou por interesse do
patrocinador. Todas alterações serão comunicadas com pelo menos 30 dias de antecedência.
Parágrafo 2º. – Em caso de mau tempo ou qualquer impossibilidade de realização do evento com o intuito de preservar a integridade física
dos participantes e dos organizadores, a prova será cancelada. Posteriormente no site da TH5 Eventos e através de e-mail todos os atletas
inscritos serão comunicados a respeito de nova data.
Art. 3º - Poderão tomar parte do Evento todos os atletas avulsos ou representantes de Clubes, Associações, Centros Cívicos, Associações
Atléticas, Diretórios, Academias de Ginástica, Sociedades de Melhoramentos, Militares, Escolas, Empresas, etc...
Art. 4º - As categorias por faixa etária nas provas de Aquathlon e Travessia serão as seguintes:
Infantil I M1012 e F1012 / Infantil II M1315 e F1315 / M1619 / F1619 / M2024 / F2024 / M2529 / F2529 / M3034 / F3034 / M3539 / F3539
/ M4044 / F4044 / M4549 / F4549 /M5054 / F5054 / M5559 / F5559 / M6064 / F6064 / M6569 / F6569 / M70... / F70... Iniciantes (somente
nas provas de Aquathlon e independente da idade)
As distâncias das provas de Aquathlon são as seguintes:
- Individual Masculino e Feminino – 600mts de natação e 3km de corrida
- Iniciantes e Infantil I e II – 400mts de natação e 2km de corrida
As distâncias das provas de Travessia serão demarcadas por bóias e são as seguintes:
- Prova Curta – 600mts,
- Prova Longa – 1.500mts,
As largadas das provas de Travessia serão dadas da seguinte forma, primeiro largam os atletas do sexo masculino independente da faixa
etária, incluindo infantil I e II e em seguida com diferença de 3 a 5 minutos todas as atletas do sexo feminino independente da faixa etária,
incluindo Infantil I e II
OBS.: As distâncias podem variar de 400mts a 600mts na prova curta e de 1.400 a 1.600 na prova longa, dependendo das condições locais.
OBS1: Data referência para ambas as modalidades 31/12/2019
OBS2: Não é permitido nenhum tipo de apoio (carro, moto, bike ou correr junto) ao atleta inscrito, principalmente nas categorias Individual
(masc / fem) nas provas de Aquathlon
OBS3: não é permitido nenhum tipo de apoio, pé de pato, palmar ou nadar junto ao atleta inscrito nas provas da Travessia.
Já nas categorias Infantil e Iniciantes tanto do Aquathlon quanto Travessia, quando solicitado pelo Responsável ou Treinador, autorizações
serão concedidas.

OBS4: No Aquathlon e Travessia será permitido uso de roupa de borracha / Neoprene, sendo que o atleta não poderá ter auxílio para
retirá-la na área de transição. Nas provas de travessia também será permitido o uso de roupa de lycra e elanca, inclusive camisetas de
manga longa e macaquinhos nesses materiais.
Art. 5º - O atleta estará automaticamente cadastrado para a prova após ter efetuado a inscrição em qualquer dos sites parceiros devendo
apresentar o RG original.

OBS1: O atleta que adulterar ou realizar sua inscrição baseada em informações falsas estará sumariamente eliminado de participar do
Evento. A retirada dos chips será feita mediante apresentação de documento com foto e não serão entregues a terceiros sem documento
ou justificação aceita pela organização, evitando assim fraudes e trocas de chips entre atletas.
OBS2: É obrigatório o uso do numeral de peito em todas as provas do Aquathlon.
OBS3: Os kits com números, camisetas e pulseiras com código de barras serão entregues até meia hora antes do horário das largadas das
provas (o atleta que largar as 8hs poderá retirar seu kit até 7:30hs, por exemplo, o atleta que largar na prova as 10hs poderá retirar seu kit
até 9:30hs, e assim respectivamente), os atletas que chegarem atrasados para suas largadas não terão direito de participar da prova
largando em outra bateria, o que causa transtornos para a organização e é um desrespeito aos demais que chegaram em tempo. Apenas
poderão retirar sua camiseta.
Art. 6º - Taxa de Inscrição
# de 01/12 a 31/12: 1 prova Aq ou Trv = R$ 100,00 / 2 provas = R$ 150,00
# de 01/01 a 10/02: 1 prova Aq ou Trv = R$ 110,00 / 2 provas = R$ 165,00
# de 11/02 a 20/03: 1 prova Aq ou Trv = R$ 120,00 / 2 provas = R$ 180,00
# de 21/03 a 22/04: 1 prova Aq ou Trv = R$ 130,00 / 2 provas = R$ 200,00
# término das inscrições dia 22/abril ... após esta data se ainda restarem inscrições, o valor cobrado será sem desconto em todas
modalidades = R$ 150,00
Maiores de 60 anos pagam R$ 75,00 em 1 prova e prova adicional + R$ 45,00 em todo o período de inscrição, sendo último dia a segunda
feira que antecede o evento, após essa data o valor é sem o desconto.
No dia do evento disponibilizaremos 20 kits extras (no total para todas as provas) valor R$ 150,00 para 1 prova e R$ 80,00 para prova
adicional independente de prova ou faixa etária (incluindo melhor idade).
As inscrições podem ser feitas on line através do site www.th5eventos.com.br ou através de depósito bancário enviando o comprovante e
os dados do atleta por email th5@th5eventos.com.br ou whatsapp (13) 98185-2666, dentro do prazo de inscrição que encerra sempre uma
semana antes da data do evento.
OBS: Toda inscrição da direito a 01 kit do atleta composto de camiseta, medalha de participação, lanche, numeral e pulseira de tyvek com
número e código de barras
OBS1: Todo atleta tem direito a 1 camiseta do evento, independente do número de provas que irá participar. O tamanho da camiseta é
escolhido no momento da retirada dos kits e de acordo com a disponibilidade no momento.
OBS2: Os atletas que participarem de duas provas em 1 mesma etapa receberão dois números e duas pulseiras com código de barras,
referentes as duas provas que irá participar. Cabe ao atleta cuidar para não confundir os mesmos já que as largadas são distintas podendo
o mesmo ser desclassificado caso ocorra a troca.
- Serão disponibilizados 20 kits no total para inscrições no final de semana do evento ao preço único (independente da categoria ou idade)
de R$ 150,00 para 1 prova e R$ 80,00 para prova adicional (independente de qual modalidade ou distância). Os interessados deverão se
dirigir à barraca de entrega de kits no sábado, durante a entrega dos kits, domingo até meia hora antes da primeira largada. Após este
horário não é mais possível aceitar inscrições.
- Equipes que inscreverem 12 atletas na etapa terão direito a 1 cortesia, inscrevendo 24 atletas na etapa, 2 cortesias, assim por diante. Para
receberem a(s) cortesia(s) deverão enviar lista com os dados dos atletas e comprovante de depósito no valor total, sempre com até uma
semana de antecedência.
Parágrafo 1º - Não será feito reembolso a atletas que porventura não comparecerem no evento ou avisarem na véspera que não poderão
comparecer. Caso o atleta queira ser reembolsado ou transferir sua inscrição para outra prova, deverá entrar em contato com a
organização com pelo menos 10 dias de antecedência da data da prova solicitando o cancelamento de sua inscrição, através do e-mail
th5@th5eventos.com.br
Art.7º - A organização disponibilizará barraca para guarda-volumes, banheiro e ambulância em todas as etapas.
Art. 8º - A inscrição no Evento é de responsabilidade do atleta e da entidade que representa, isentando a organização e os patrocinadores
de qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer antes, durante ou após a prova.

OBS1: O atleta menor de 18 anos deverá estar acompanhado do pai ou responsável, autorizando a sua inclusão no Evento.
Art. 9º - A classificação da prova será feita com os atletas inscritos e participantes da mesma, incluindo os inscritos no dia do evento.
Art. 10º - O atleta que participar com o número ou chip trocado ou sem um dos mesmos, será desclassificado da etapa.
Art. 11º - Premia-se na prova:
A) Os 3 primeiros masculinos e femininos no geral, nas provas de Aquathlon Individual, Aquathlon Iniciantes, Travessias Curta e Longa, com
troféus;
B) Os 3 primeiros colocados por categoria "faixa etária", nas provas de Aquathlon Individual, Aquathlon Infantil, Travessias Curta e Longa,
com troféus
OBS1: Não haverá premiação em duplicidade, portanto o competidor premiado no geral não será premiado por faixa etária
OBS2: O atleta que não retirar seu troféu na etapa terá direito de solicitá-lo posteriormente por e-mail e terá que pagar uma taxa de R$
30,00 para envio do mesmo pelo Sedex. O troféu estará disponível no prazo máximo de 30 dias após a data de realização da prova, após
este período os troféus serão doados.
Art 12º - A classificação geral da prova será divulgada sempre na semana seguinte a realização da mesma, estando disponível no site da
prova: www.th5eventos.com.br
Art. 13º - Qualquer reclamação de ordem técnica só será aceita até as 24 horas do primeiro dia útil após a realização da prova, por escrito.
No caso de entidades ou equipe, em papel timbrado e assinado pelo Diretor responsável, entregue ao Diretor da Etapa, e-mail ou
whatsapp.
Art. 14º - A comissão coordenadora do Evento será responsável pelo julgamento e aplicação de penalidades no caso de qualquer ato de
indisciplina antes, durante ou após a etapa.
Art. 15º - O Diretor da prova reserva-se o direito de rejeitar qualquer inscrição.
Art. 16º - A organização da prova é soberana e não aceitará interferências externas de atletas ou qualquer outra pessoa que esteja no local
do evento e não faça parte da organização.
OBS. Geral: Dependendo das condições do tempo e água, a Organização poderá tomar as seguintes providências:
1º- retardar o início da prova;
2º- alterar a distância da mesma;
3º- retirar atletas da água que estejam colocando sua integridade em risco;
4º- deliberar em conjunto com os promotores e órgãos de segurança pela não realização da prova, quando os fatores de risco forem
acentuados sendo neste caso, marcada uma nova data e comunicada através do site e por e-mail.

Art. 17º - Os aspectos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela comissão coordenadora à sua própria interpretação
Equipe TH5
Maiores Informações
TH5 Eventos: 013 4042-2829
Whats app: 013 98185-2666
th5@th5eventos.com.br
www.th5eventos.com.br

